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I.
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UNIVERZITE

NÁZOV UNIVERZITY
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ZAČLENENIE UNIVERZITY
Univerzitná vysoká škola
TYP UNIVERZITY
Verejná vysoká škola
POSLANIE UNIVERZITY
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) bola
zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. pôvodne ako Vysoká škola
veterinárska v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva v Košiciach
upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Z. z. o zmene názvu Vysokej školy
veterinárskej v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 569/2009 Z. z. o zmene názvu
Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
UVLF je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie
v Slovenskej republike. Je taktiež jednou z inštitúcií poskytujúcej univerzitné farmaceutické
vzdelávanie v Slovenskej republike
Základnou úlohou UVLF je poskytovať vysokoškolské, pregraduálne a postgraduálne
veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti
veterinárskych vied a farmácie.
Štúdium na UVLF sa riadi:
a) zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) študijným poriadkom,
c) študijným programom,
d) štipendijným poriadkom,
e) disciplinárnym poriadkom.
UVLF je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vzdeláva absolventov v nasledovných
študijných programoch:
1. kynológia (ďalej len „ŠP K“)
2. bezpečnosť krmív a potravín (ďalej len „ŠP BKaP“)
3. všeobecné veterinárske lekárstvo (ďalej len „ŠP VVL“)
4. hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“)
5. farmácia (ďalej len „ŠP F“)
6. doktorandské študijné programy
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V ŠP K je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa; absolventom
po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
V ŠP BKaP je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;
absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
V ŠP VVL a v ŠP HP je možné absolvovať vysokoškolské vzdelanie doktorské
6-ročné (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom
ukončení je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva).
V ŠP F je možné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (spojený 1. a 2. stupeň
vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Mgr.“
(magister).
V zhode s § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zabezpečuje UVLF 16 študijných programov 3. stupňa v internej
a externej forme. Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul „PhD.“
(philosophiae doctor).
UVLF v Košiciach od akademického roku 2007/2008 poskytovala externú formu štúdia
bakalárskeho ŠP kynológia a bezpečnosť krmív a potravín bezplatne.
Ani v akademickom roku 2010/2011 nerátame so spoplatnením externej formy štúdia
v ŠP kynológia a bezpečnosť krmív a potravín.
Povinnosť vyberať školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium na viacerých
vysokých školách nám v akademickom roku 2009/2010 vyplýva z novely zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách.
VEDENIE UNIVERZITY
Rektor
Meno a priezvisko: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Funkčné obdobie: od 1. 2. 2007 do 31. 1. 2011 (1. funkčné obdobie)
Dátum vymenovania za rektora: 22. 1. 2007
Prorektori
Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Funkčné obdobie: od 1. 3. 2007 do 28. 2. 2011 (1. funkčné obdobie)
Dátum vymenovania za prorektora: 27.2.2007
Prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium
Meno a priezvisko: prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
Funkčné obdobie: od 1. 3. 2007 do 28. 2. 2011 (1. funkčné obdobie)
Dátum vymenovania za prorektora: 27.2.2007
Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Funkčné obdobie: od 1. 3. 2007 do 28. 2. 2011 (1. funkčné obdobie)
Dátum vymenovania za prorektora: 27.2.2007
Prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou
Meno a priezvisko: doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Funkčné obdobie: od 1. 3. 2007 do 28. 2. 2011 (1. funkčné obdobie)
Dátum vymenovania za prorektora: 27.2.2007
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Kvestorka
Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Rolfová
AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY
Predseda AS UVLF:
MVDr. Peter Lazar, PhD., 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006, predseda AS od 1. 7.
2006, člen komory zamestnancov AS.
Predsedníctvo AS UVLF:
1. Doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006, člen komory
zamestnancov AS
- predseda komory zamestnancov AS, podpredseda AS
2. Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006, člen komory
zamestnancov AS
- tajomník AS
3. Marek Ulbrík, študent, 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006, člen komory študentov
AS:
- predseda komory študentov AS a podpredseda AS.
Členovia akademického senátu UVLF:
Komora zamestnancov:
1. Doc. MVDr. Zita Faixová, PhD., 1. funkčné obdobie, členka AS od 1. 7. 2006,
2. RNDr. Beáta Holečková. PhD., 1. funkčné obdobie, členka AS od 1. 7. 2007,
3. Doc. RNDr. Emil Holoda, CSc., 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006,
4. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., 1. funkčné obdobie, členka AS od 1. 7. 20 06,
5. MVDr. Anna Laciaková, PhD., 1. funkčné obdobie, členka AS od 1. 8. 2006,
6. MVDr. Peter Lazar, PhD., 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006
- predseda AS,
7. Doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006
- predseda komory zamestnancov AS a podpredseda AS,
8. Prof. MVDr. Dr. Pavol Mudroň, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 8. 3. 2007,
9. MVDr. Pavel Naď, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 8. 3. 2007,
10. Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006
- tajomník AS,
11. MVDr. Ľubomír Páleník, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 8. 3. 2007,
12. Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006,
13. Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD., 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006,
14. Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006, člen
predsedníctva AS od 3. 10. 2006 do 29. 9. 2008.
Komora študentov:
1. Kristína Froncová, 1. funkčné obdobie, členka AS od 20. 2. 2008,
2. Peter Ludha, 1. funkčné obdobie, člen AS od 24. 2. 2009,
3. Miroslava Matíková, 1. funkčné obdobie, člen AS od 24. 2. 2009,
4. MVDr. Marián Prokeš, 1. funkčné obdobie, člen AS od 20. 2. 2008,
5. Peter Zaleha, 1. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006,
6. Vlasta Perželová, 1. funkčné obdobie, člen AS od 20. 2. 2008,
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7. Marek Ulbrík, študent, 2. funkčné obdobie, člen AS od 1. 7. 2006
- predseda komory študentov AS a podpredseda AS.
VEDECKÁ RADA UNIVERZITY
Členovia akademickej obce:
1. Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – predseda
– mikrobiológia
2. Prof. MVDr. Oľga Burdová, PhD.
– hygiena prostredia a potravín
3. Prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
– veterinárna morfológia
4. Prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
– veterinárna fyziológia
5. Doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
– hygiena prostredia a potravín
6. Prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.
– vnútorne choroby zvierat a farmakológia
7. Prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.
– vnútorne choroby zvierat a farmakológia
8. Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
– veterinárna chirurgia
9. Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
– hygiena prostredia a potravín
10. Prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.
– infekčné a invázne choroby
11. Prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
– hygiena potravín
12. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
– infekčné a parazitárne choroby zvierat
13. Prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
– vnútorne choroby zvierat
14. Prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
– hygiena chovu zvierat a životné prostredie
15. Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.
– hygiena chovu zvierat a životné prostredie
16. Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
– mikrobiológia
17. Prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.
– vnútorne choroby zvierat a farmakológia
18. Prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.
– veterinárna fyziológia
19. Doc. MVDr. Igor Valocký, PhD.
– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
20. Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
– biochémia
Nečlenovia akademickej obce:
1. PharmDr. Tibor Czuľba – prezident regionálnej Slovenskej lekárnickej komory KSK
– farmácia
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2. Prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc. – Parazitologický ústav SAV Košice
– infekčné a invázne choroby
3. Doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. – riaditeľ ÚFHZ SAV Košice
– veterinárna morfológia a fyziológia
4. Prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV
Bratislava
– mikrobiológia a imunológia
5. MVDr. Ján Pliešovský, CSc. – ústredný riaditeľ ŠVPS Bratislava
– všeobecné veterinárske lekárstvo
6. MVDr. Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov SR Bratislava
– všeobecné veterinárske lekárstvo
7. Doc. MVDr. Leoš Pavlata, CSc. – dekan FVL VFU Brno
– vnútorné choroby zvierat
8. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor VFU Brno
– súdne a verejné veterinárske lekárstvo
9. Prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc. – dekanka FVHE VFU Brno
– hygiena potravín
10. Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. – dekan FaF VFU Brno
– farmácia
DISCIPLINÁRNA KOMISIA PRE ŠTUDENTOV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa
Prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. – predsedníčka, zamestnankyňa
Doc. MVDr. Peter Korim, PhD. – člen, zamestnanec
MVDr. Boris Vojtek – zástupca doktorandov
Peter Ludha – zástupca študentov
Vlasta Perželová – zástupca študentov

SÚČASTI UNIVERZITY
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita
a nečlení sa na fakulty.
OSTATNÉ SÚČASTI UNIVERZITY
(Pracoviská uvedené v súlade s § 21 ods. 1 písm. b) a c) zákona o vysokých školách)
Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská:
Národné referenčné laboratórium pre pesticídy
Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín
Klinické laboratórium
Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach
Pracovisko analýzy DNA
Informačné a pedagogické pracoviská:
Ústav vedeckých informácií a knižnica
Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach
Redakcie veterinárskych časopisov
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Účelové zariadenia:
Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica
Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Jazdecký areál
Študentské domovy
Vysokoškolský F – klub
TJ Slávia UVLF
Vedecko-pedagogické pracoviská:
Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici
Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa v Zemplínskej
Teplici
SPRÁVNA RADA UNIVERZITY
Členovia Správnej rady navrhnutí ministrom školstva:
1. RNDr. Rudolf Bauer, poslanec, vymenovaný 8.6.2005.
2. Ing. Ján Dolný, T-Com, vymenovaný 8.6.2005.
3. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 24.7.2008.
4. Ing. Jozef Hurný, generálny riaditeľ, Humenská mliekareň, a.s. Humenné, vymenovaný
12.6.2009.
5. Ing. Ján Molnár, prezident MOF, s r.o., vymenovaný 4.3.2008.
6. JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samospravného kraja, vymenovaný
19.4.2007.
Členovia Správnej rady navrhnutí rektorom univerzity:
7. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 19.4.2007
– podpredseda.
8. Ing. Gabriel Fischer, PhD. – podnikateľ v oblasti energetických projektov, špecialista
GR, a.s. SLOVENERGO, vymenovaný 23.4.2009.
9. Ing. František Knapík, primátor mesta Košice, vymenovaný 19.4.2007.
10. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a.s., vymenovaný 23.4.2009
– predseda.
11. Ing. Ján Farkaš, súkromný podnikateľ, vymenovaný 8.6.2005.
12. PhDr. Imrich Urbančík, CSc., Privatbanka, a. s., vymenovaný 8.6.2005.
Člen Správnej rady vymenovaný na návrh akademického senátu:
13. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., vedúci katedry biológie a genetiky UVLF
v Košiciach.
Člen Správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu:
14. Natália Stracenská, poslucháčka 4. ročníka ŠP farmácia UVLF v Košiciach.
PORADNÉ ORGÁNY REKTORA
1. Vedenie UVLF
2. Kolégium rektora
3. Komisie rektora:
- Pedagogická komisia
- Pedagogická komisia pre ZAŠ štúdium
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-

Prijímacia komisia
Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže
Disciplinárna komisia pre pracovníkov UVLF v Košiciach
Disciplinárna komisia pre študentov UVLF v Košiciach
Edičná a vydavateľská komisia
Ubytovacia komisia
Komisia pre webovú stránku UVLF v Košiciach
Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach
Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov
Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť
Hospodárska komisia
Vyraďovacia komisia
Likvidačná komisia
Škodová komisia
Mzdová komisia
Ústredná inventarizačná komisia
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
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II.
PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ A STRATEGICKÝCH
ROZHODNUTÍ UNIVERZITY ZA UPLYNULÝ ROK
VÝZNAMNÉ UDALOSTI
1. Začlenenie univerzity medzi univerzitné vysoké školy na základe výsledkov komplexnej
akreditácie.
2. Získanie osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj na obdobie 6-tich rokov
(27.11.2009 – 27.11.2015) v súvislosti s ukončením komplexnej akreditácie univerzity.
3. Zmena názvu univerzity z Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach na Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s účinnosťou k 15.1.2010. Návrh
schválený v NR SR 1.12.2009.
4. Promócie absolventov univerzity dňa 30.6.2009.
5. Odhalenie busty akademika Otta Jaroslava Vrtiaka, dlhoročného dekana a rektora
Vysokej školy veterinárskej v Košiciach dňa 3.7.2009.
6. Vydanie pamätnej medaily, šiestej desaťročnice a filatelistickej celistvosti pri príležitosti
60. výročia založenia univerzity.
7. Slávnostné otvorenie akademického roku 2009/2010 dňa 10.9.2009 spojené s udelením
pamätnej medaily zamestnancom univerzity, ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj.
8. Zlatá promócia absolventov akademického roku 1958/1959 dňa 11.9.2009.
9. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady pri príležitosti 60. výročia založenia školy dňa
23.9.2009.
10. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov dňa 23.10.2009.
STRATEGICKÉ ROZHODNUTIA
1. Prevod majetku štátu v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu
v Košiciach, ktorý prešiel dňom 1. januára 2010 do majetku Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach:
a) budova súpisné č. 2704 (pavilón farmácie) zapísaná na liste vlastníctva č. 12146 pre
katastrálne územie Severné mesto, obec Košice Sever, pozemky vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu
v Košiciach zapísané na liste vlastníctva č. 12146 pre katastrálne územie Severné
mesto, obec Košice Sever ako parcela registra „C“ č. 5580/20 s výmerou 857 m2,
zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 5580/45 s výmerou 2 037 m2,
ostatné plochy.
2. Odstúpenie od zmluvy o pristúpení k záväzku a zmluvy o spolupráci s International
Medicine Studies, s. r.o.
3. Podpísanie dohody s Bodø University College o príprave spoločného študijného
programu Animal Sciences pre bakalárske štúdium so začatím výučby v ak. roku
2010/2011.
4. Systemizácia pracovných miest odborných zamestnancov (technicko-hospodárskych
pracovníkov a robotníkov) na katedrách a klinikách Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity a novými učebnými plánmi.
5. Systemizácia pracovných miest odborných zamestnancov (technicko-hospodárskych
pracovníkov a robotníkov) na rektorátnych pracoviskách a referátoch Univerzity
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity.

10

6. Systemizácia pracovných miest odborných zamestnancov na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach (oddelenie IKT, ÚVIK, jazdecký areál, ÚZ Rozhanovce
a ŠDaJ) v súlade s reorganizáciou univerzity.
7. Systemizácia pracovných miest vedeckých pracovníkov Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade s reorganizáciou univerzity a zadefinovanými
oblasťami jej vedecko-výskumnej činnosti.
VÝZNAMNÉ PROJEKTY
1. Získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške:
a) 1 296 766,68 EUR (39 066 393,00 SK) na projekt INFEKTZOON – centrum
excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy zo štrukturálnych fondov v rámci
operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier
excelentnosti,
b) 5 241 145,09 EUR (157 894 737,00 Sk) na projekt Zvýšenie kvality vzdelávania,
rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach zo
štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 5.1 a
výzvy Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vysokých
škôl,
c) 1 049 998,00 EUR (31 632 239,75 Sk) na projekt Nové študijné programy a
vzdelávanie na UVL v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného
programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2 a výzvy Vysoké školy a výskum a vývoj ako
motory rozvoja vedomostnej spoločnosti,
d) 55 688,77 EUR (1 677 680,00 Sk) na projekt Centrum excelentnosti pre parazitológiu
v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov
v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier
excelentnosti,
e) 94 450,00 EUR (2 845 400,70 Sk) na projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými
kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s LF
UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach a Ústavom materiálového výskumu SAV
v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj,
opatrenia 2.2 a výzvy Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií.
2. Získanie finančnej dotácie MŠ SR vo výške 141 837,62 EUR (4 273 000,14 Sk) na
projekt Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovno-vzdelávacieho procesu
veterinárnych a humánnych lekárov a farmaceutov.
PRIJATÉ, RESP. NOVELIZOVANÉ VNÚTORNÉ PREDPISY
1. Návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v
čl. 2 časti A a B.
2. Návrh na školné a poplatky spojené so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach platné na akademický rok 2010/2011 – VP č. 38.
VÝZNAMNÉ NÁVŠTEVY
1. Návšteva prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc., podpredsedu vlády a ministra školstva SR na
univerzite dňa 5.3.2009 na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady univerzity rozšírené
o účasť členov akademickej obce pri príležitosti ukončenia komplexnej akreditácie
a odovzdaní potvrdenia o jej začlenení medzi univerzitné vysoké školy.
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2. Návšteva Ing. Vladimíra Chovana, ministra pôdohospodárstva, na slávnostnom koncerte
Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia, konanom pri príležitosti 60. výročia jej
založenia dňa 24.9.2009.
ÚČASŤ
UNIVERZITY
PODUJATIACH

NA

VÝZNAMNÝCH

MEDZINÁRODNÝCH

1. WAVES (Wild Animals Vigilance Euro-Mediterranean Society) International
Symposium, 21. – 24. 5. 2009, Paríž, Francúzsko.
2. General Assembly 2009 – 22. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre
veterinárske vzdelávanie, 28. – 29.5.2009, Hanover, Nemecko.
3. VetNEST Annual Meeting, 4. – 6. 9. 2009, Budapešť, Maďarsko.
VÝZNAMNÉ VEDECKÉ, RESP. ODBORNÉ PODUJATIA
1. XXX. hygiena alimentorum, Štrbské Pleso, 13. – 15. mája 2009.
2. X. stredoeurópsky bujatrický kongres, Košice, 3. – 6. júna 2009.
3. Účasť univerzity na 36. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu
AGROKOMPLEX 2009 v Nitre v dňoch 20. – 23. 8. 2009.
4. Odborná konferencia Škola – veda – prax I., Košice, 24.9.2009.
5. Odborná konferencia Škola – veda – prax II., Košice, 25. – 27.9.2009.
VÝZNAMNÉ SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA
1. 5. reprezentačný veterinársky ples konaný 23.1.2009 v hoteli Kultúra v Ružomberku.
2. III. reprezentačný ples farmaceutov Východoslovenského kraja konaný 24.1.2009
v Hotelovej akadémii v Košiciach.
3. Spoločná poľovačka na diviačiu zver konaná 25.1.2009 v poľovnom revíri Makovica.
4. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 30.1.2009 v poľovnom revíri Bažantnica.
5. Reprezentačný ples ministra školstva SR konaný 31. 1. 2009 v hoteli Holiday Inn v Žiline.
6. Zahájenie poľovnej sezóny spojenej s poľovačkou na sluky konanej 24.4.2009
v poľovnom revíri Makovica.
7. Strelecký prebor v brokovej a malokalibrovej streľbe troch univerzít (SPU Nitra, TU
Zvolen a UVLF v Košiciach) o Cenu rektora konané dňa 8. – 9.5.2009 na Oblastnej
strelnici v Nižnej Hutke.
8. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pri
príležitosti 60. výročia jej založenia pod záštitou primátora mesta Košice Ing. Františka
Knapíka o Cenu rektora UVLF v Košiciach a Cenu primátora mesta Košice konané dňa 9.
– 10.5. 2009 v priestoroch jazdeckého areálu univerzity.
9. Majáles 2009 konaný 21.5.2009 v priestoroch univerzitnej záhrady.
10. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach) dňa
10.9.2009.
11. Prezentácia knihy Ing. Jána Keresteša Biotechnológie, výživa, zdravie na univerzite dňa
18.9.2009.
12. Prezentácia filatelistickej celistvosti (celinová obálka s prítlačou, známka
s personalizovaným kupónom) pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity na
Filatelistickej výstave Košice 2009 v dňoch 18.9. – 27.9.2009.
13. Záhradná slávnosť pri príležitosti 60. výročia založenia školy konaná dňa 23.9.2009 po
ukončení slávnostného zasadnutia vedeckej rady.
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14. Slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice v Dome umenia dňa 24. 9. 2009 pri
príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
15. Otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo voltíži, 25. – 27.9.2009 konané pri
príležitosti 60. výročia založenia univerzity.
16. Jazdecké preteky o Košický pohár – 13. ročník 10.10.2009 konané pri príležitosti 60.
výročia založenia univerzity.
17. Hubertus 2009 konaný 6.11.2009 so začiatkom v priestoroch univerzity a pokračovaním
„lovu“ na líšku v okolí Košíc.
18. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 8.11.2009 v poľovnom
revíri Makovica.
19. Duričské skúšky so spoločnou poľovačkou pre pozvaných hostí na diviačiu zver konané
21.11.2009 v poľovnom revíri Makovica.
20. Predvianočné stretnutie 2009 konané 18.12.2009 v priestoroch Zimnej a Toskánskej
záhrady hotela Golden Royal.
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III.
INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM
VZDELÁVANÍ
Výchovno-vzdelávacia činnosť na prvom a na spojenom prvom a druhom stupni
vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach v roku 2009 realizovala v akreditovaných bakalárskych, magisterskom
a doktorských študijných programoch.
Študijné programy pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti vychováva
absolventov v nasledovných študijných programoch pre prvý stupeň vysokoškolského
vzdelávania:
a) študijný program kynológia
Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite realizuje
od akademického roku 2004/2005 v dennej (DF) a externej forme (EF). Absolventom po
úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
b) študijný program bezpečnosť krmív a potravín
Trojročné bakalárske štúdium v slovenskom jazyku. Štúdium sa na univerzite realizuje
od akademického roku 2007/2008 v dennej a externej forme. Absolventom po úspešnom
ukončení štúdia je udelený titul „Bc.“ (bakalár).
Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súčasnosti vychováva
absolventov v nasledovných študijných programoch pre spojený prvý a druhý stupeň
vysokoškolského vzdelávania:
a) študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Absolventom po
úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva).
b) študijný program hygiena potravín
Šesťročné doktorské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Absolventom po
úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva).
c) študijný program farmácia
Päťročné magisterské štúdium v slovenskom jazyku v dennej forme. Štúdium sa na
univerzite realizuje od akademického roku 2006/2007. Absolventom po úspešnom ukončení
štúdia je udelený titul „Mgr.“ (magister).
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach v súčasnosti vychováva absolventov
v akreditovanom študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku
v dvoch formách :
a) doktorské štúdium šesťročné v dennej forme,
b) doktorské štúdium štvorročné v dennej forme pre absolventov postbakalárskeho štúdia.
Absolventom po úspešnom ukončení štúdia je udelený titul „MVDr.“ (doktor
veterinárskeho lekárstva).
Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach v roku 2009 realizovala v 16-tich akreditovaných doktorandských študijných
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programoch v internej a externej forme štúdia, ktorých zoznam je uvedený v tab. 1. Dvom
študijným programom, vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny a veterinárna
toxikológia a farmakológia, bola z dôvodu veku garanta, resp. spolugaranta priznaná
akreditácia do 31.8.2009. Pre oba študijné programy boli podané žiadosti o reakreditáciu.
Doktorandské štúdium v externej forme je od akademického roka 2009/2010
spoplatnené sumou 365 € .
Tab. 1 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vysokoškolského
vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
v rámci schválenej Sústavy študijných odborov
Študijný odbor zo Sústavy študijných Študijný program akreditovaný na UVLF v
odborov
Košiciach
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 7.3.2 farmakológia
15. veterinárna toxikológia a farmakológia
4.2.13 virológia
16. virológia
UVLF v Košiciach pri stanovovaní počtu prijímaných študentov na štúdium
jednotlivých akreditovaných študijných programov vychádza z reálnych potrieb spoločenskej
praxe a z odhadovaného percenta študentov, ktorí štúdium neukončia.
V tab. 2 a 3 je uvedený evidovaný počet študentov UVLF v Košiciach k 31.10.2009
a tiež vývoj počtu študentov univerzity v rokoch 2004 – 2009.
Z uvedených čísiel vyplýva, že od roku 2004 po rok 2009 bol zaznamenaný nárast
celkového počtu študentov približne o 50 %.
Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu
študentov v dennej forme štúdia oproti študentom v externej forme štúdia.
V študijných programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania došlo
k nárastu počtu študentov o približne 50 % v roku 2009 oproti roku 2004, čo súvisí so
skutočnosťou, že od akademického roku 2006/2007 poskytuje UVLF v Košiciach
vysokoškolské vzdelávanie v novom akreditovanom študijnom programe farmácia.
V treťom stupni vysokoškolského vzdelávanie zaznamenávame permanentný nárast
počtu študentov v internej forme štúdia, kde je nárast v roku 2009 oproti roku 2004 až na
úrovni 60 %. Toto súvisí tak s politikou MŠ SR v danej oblasti, ako aj s permanentne
dosahovanou kvalitou univerzity v oblasti vedy, výskumu a doktorandského štúdia. Naopak,
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pokles počtu študentov zaznamenávame v externej forme doktorandského štúdia, kde je
pokles v roku 2009 oproti roku 2004 na úrovni približne 30 %. Toto pripisujeme skutočnosti,
že postupne stúpa počet pedagógov, ktorí v externej forme ukončili doktorandské štúdium
a zároveň je nižší záujem o túto formu štúdia, čo môže súvisieť aj so zavedením školného pre
externú formu doktorandského štúdia.
Tab. 2 Počet študentov UVLF v Košiciach k 31.10.2009
Denná forma
Externá forma
Stupeň
štúdia
občania SR
cudzinci
občania SR
cudzinci
1.
123
2
98
4
2.
1204
187
0
0
1.+2.
1327
189
98
4
3.
113
1
56
5
spolu
1440
190
154
9

Spolu
227
1391
1618
175
1793

Tab. 3 Vývoj počtu študentov na UVLF v Košiciach v rokoch 2004 - 2009
Denná forma
Stupeň
2004
2005
2006
2007
2008
1.
37
72
105
117
120
1.+2.
903
898
1083
1220
1298
3.
50
61
69
75
87
spolu
990
1031
1257
1412
1505
Externá forma
Stupeň
2004
2005
2006
2007
2008
1.
74
93
116
102
103
3.
98
96
88
80
67
spolu
172
189
204
182
170
V dennej aj v externej forme
Rok
2004
2005
2006
2007
2008
spolu
1162
1220
1461
1594
1675

2009
125
1391
114
1630
2009
102
61
163
2009
1793

Mobilita študentov
Mobilita študentov sa v akademickom roku 2009/2010 realizovala predovšetkým
prostredníctvom programu ERASMUS. Cieľom programu ERASMUS je podporovať
vytvorenie európskeho vysokoškolského priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského
vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu inovácií.
V akademickom roku
2008/2009 v rámci programu ERASMUS študovalo na
zahraničných veterinárskych školách 26 našich študentov, prevažne zo štvrtých a piatych
ročníkov. Mnohým z nich dobrá jazyková a odborná príprava umožnila vykonať skúšky
z niektorých študijných predmetov. V akademickom roku 2008/2009 boli zapojení
do výmenného študijného pobytu doktorandi v druhom ročníku doktorandského štúdia.
Pre akademický rok 2009/2010 bolo našej univerzite v rámci programu ERASMUS
pridelených 26 miest. Za významné považujeme zvyšujúci sa záujem zahraničných
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študentov o štúdium na našej univerzite z iných zahraničných univerzít. V tomto
akademickom roku študuje u nás 19 zahraničných študentov.
V akademickom roku 2008/2009 bol program ERASMUS rozšírený o možnosť
absolvovať pracovnú stáž v podnikoch, boli podpísané prvé zmluvy o zahraničných
pracovných stážach a vysielaní študenti a doktorandi. V akademickom roku 2008/2009
v rámci podpísania dohôd o možnosti vykonávať stáže vo výskumných ústavoch a iných
podnikoch sa 7 doktorandov zúčastnilo na minimálne 3 mesačnom pobyte.
Prehľad o mobilitách študentov UVLF v Košiciach a zahraničných študentov na
UVLF v Košiciach uvádzame v tab. 4.
Tab. 4 Prehľad akademických mobilít v akademickom roku 2008/2009
Počet osobomesiacov,
Počet osobomesiacov
Fyzický
Fyzický
prijatých študentov
vyslaných študentov
počet
počet
iné
iné
prijatých programy
vyslaných programy
NŠP (CEEPUS,
NŠP (CEEPUS,
študentov
študentov
ES
ES
NIL, ..)
NIL, ..)
29
114,25
17
150,5
v roku
2007/2008
26
103,75
22
145
rozdiel
3
10,5
-5
5,5
rozdiel v
%
11,5
10,1
-22,7
3,8
Záujem o štúdium na UVLF v Košiciach
Záujem o štúdium na univerzite je dlhodobo pomerne stabilný. Univerzita je v stálom
kontakte s hlavnými odberateľmi jej absolventov, ktorými sú Štátna veterinárna a potravinová
správa SR a Komora veterinárnych lekárov SR, čo umožňuje stanovovať reálne počty
prijímaných uchádzačov o štúdium pri zachovaní kvality.
Zvýšený záujem o štúdium na univerzite za obdobie ostatných šiestich rokov súvisí
s rozšírením ponuky študijných programov o také programy, kde existuje spoločenská
objednávka, čo vytvára aj záruku, že absolventi sa po skončení štúdia uplatnia v študovanom
odbore.
Záujem o štúdium v doktorandských študijných programoch má viacero dôvodov.
Najvýznamnejším dôvodom snaha o získanie akademickej hodnosti PhD. ako základnej
podmienky pre uchádzanie sa o pracovné miesto na univerzite ako asistenta alebo vedeckého
pracovníka. Samozrejme, je tu aj ďalší objektívny dôvod, ktorým je zložitejšie získanie
zamestnania v súvislosti s hospodárskou krízou.
Záujem o štúdium na univerzite dokumentujeme v tab. 5 a 6.
Tab. 5 Prijímacie konanie na študijné programy na UVLF v Košiciach v prvom stupni a
v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2009
Denná forma
Podskupina plánopočet
študijného
vaný
prihlášok
odboru
počet
veterinárske
432
vedy
265
farmaceutické
468
90

pPrihlášk
y/ plán

prijatie/
účasť

zápis/
prijatie

233

1,63

0,95

0,68

141

5,2

0,57

0,57

účasť

prijatie

zápis

361

342

434

249

17

zápis/
plán
0,87
1,56

vedy
spolu

355

900

795

591

374

2,53

0,74

0,63

1,05

zápis/
prijatie

zápis/
plán

Externá forma
Podskupina
študijného
odboru
veterinárske
vedy
spolu

plánopočet
vaný
prihlášok
počet
55
55

účasť

prijatie

zápis

prihlášky/ prijatie/
plán
účasť

118

95

65

49

2,14

0,68

0,75

118

95

65

49

2,14

0,68

0,75

0,89
0,89

Tab. 6 Prijímacie konanie na študijné programy na UVLF v Košiciach v treťom stupni v
roku 2009
Denná forma
Podskupina plánopočet
študijného
vaný
prihlášok
odboru
počet
vedy o neživej
prírode
1
1
vedy o živej
prírode
13
15
veterinárske
vedy
33
39
lekárske vedy
1
1
spolu
48
56
Podskupina
študijného
odboru
veterinárske
vedy
spolu

plánopočet
vaný
prihlášok
počet
7
7

7
7

prihlášky/ prijatie/ zápis/ zápis/
plán
účasť prijatie plán

účasť

prijatie

zápis

1

1

1

1

1/1

1/1

1

13

13

12

1,15

13/13

12/13

0,92

33
32
0
0
47
45
Externá forma

1,18
1
1,17

33/39
0/1
47/54

32/33
0/0
45/47

0,97
0
0,94

zápis/
prijatie

zápis/
plán

5/6
5/6

0,71
0,71

39
1
54

účasť

prijatie

zápis

6
6

6
6

5
5

prihlášky/ prijatie/
plán
účasť
1
1

6/6
6/6

Počet absolventov UVLF v Košiciach v akademickom roku 2008/2009
Prehľad o počte absolventov UVLF v Košiciach v akademickom roku 2008/2009
uvádzame v tab. 7. Nižší počet absolventov v dennej forme doktorandského štúdia súvisí so
skutočnosťou, že doktorandské štúdium v internej forme sa predĺžilo z trojročného na
štvorročné.
Tab. 7 Počet absolventov, ktorí na UVLF v Košiciach riadne skončili štúdium
v akademickom roku 2008/2009
Fakulta

UVLF

stupeň
štúdia
1.
1.+2.
3.
spolu

denná forma
občania SR
30
84
6
120

externá forma

cudzinci
1
50
51
18

spolu

občania SR
24

cudzinci
1

11
35

1

56
134
17
207

Študentské aktivity
Rok 2009 sa na UVLF v Košiciach niesol aj v znamení odborno-záujmových aktivít
a vedecko-výskumnej činnosti študentov, ktoré stručne popisujeme.
V akademickom roku 2008/2009 a 2009/2010 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch
na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach rozvíjala činnosť odbornozáujmových klubov, predovšetkým Kynologického klubu, Aqua Terra klubu, Klubu
poľovníckej kynológie a Flóra klubu. Boli vypracované nové stanovy klubov, odborná
garancia a boli upravené ich priestory. Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné
prostriedky podľa ich požiadaviek z rozpočtu UVLF v Košiciach.
Kynologický klub
V klube aktívne pracuje 25 členov, študentov študijných programov všeobecné
veterinárske lekárstvo a kynológia, z ktorých je 19 členov so psom a 6 bez psa. V roku 2009
došlo v činnosti klubu k viacerým reorganizačným zmenám týkajúcich sa vedenia klubu,
odbornej garancie a zmene štruktúry členskej základne. Členovia klubu sa začali venovať
moderným kynologickým športom – obedience, agility, dogtrekking, a tiež rozšírili svoju
činnosť aj na výcvik záchranárskych prác. Počet psov umiestnených v kotercoch
kynologického klubu je 23. Členovia klubu sa aktívne podieľali na organizovaní VETe dní,
pretekov o Pohár rektora a ďalších vnútroklubových aktivít. V priebehu roka 2009 bolo
realizovaných niekoľko brigád zameraných na úpravu klubových priestorov. Dosiahnuté
výsledky na domácich a medzinárodných súťažiach a skúškach svedčia o úspešnosti práce
klubu.
Aqua Terra klub
V priebehu roku 2009 došlo k zmene odborného garanta klubu a bol menovaný aj
odborný poradca chovu, čo výrazne zlepšilo kvalitu práce klubu. V klube je registrovaných 15
členov, študentov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, ktorí v priebehu
roka realizovali nasledovné podujatia: výročné stretnutie s bývalými členmi klubu spojené s
chovateľskou prehliadkou, dni otvorených dverí pre materské škôlky, tri chovateľské
semináre s košickými chovateľmi plazov. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňovali aj na
chovateľských burzách.
Klub poľovníckej kynológie
V tomto klube je združených 15 členov najmä z radov študentov študijných
programov všeobecné veterinárske lekárstvo a kynológia, ale aj študentov zahraničného štúdia
a interných doktorandov, zaoberajúcich sa výcvikom a využitím čistokrvných psov
poľovníckych plemien. Členovia klubu sa so svojimi psami zúčastnili 8 spoločných
poľovačiek na bažantiu zver a 2 na diviačiu zver, ktoré boli organizované účelovým
zariadením UVLF v Rozhanovciach. KPK bol prínosom aj v pedagogickom procese, pretože
jeho členovia predviedli študentom ukážky práce poľovných psov - brlohárov, sliedičov,
stavačov, duričov a farbiarov v rámci disciplíny výkon a výcvik II. Veľa času členovia klubu
odviedli aj pri údržbe a obnove chovateľských zariadení klubu – kotercov, nachádzajúcich sa
v areáli za Hornádom, kde sa pravidelne zúčastňovali pracovných brigád.
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Flóra klub
Klub združuje 23 študentov predovšetkým študijného programu farmácia, všeobecné
veterinárske lekárstvo a hygiena potravín. V jarných mesiacoch sa členovia klubu podieľali na
výsadbe trvaliek a okrasných kvetín v areáli univerzity, úprave skalky pri vstupe do areálu
a okolia fontány. V druhom polroku 2009 bola činnosť klubu orientovaná aj na údržbu
skleníkov, upratanie, vymaľovanie, ošetrenie kovových konštrukcií, prípravu políčok na
pestovanie liečivých rastlín, dokúpenie alebo vysadenie izbových kvetín, rozšírenie počtu
pestovaných kaktusov a zabezpečenie technického vybavenia na prevádzku skleníkov.
Členovia klubu sa zúčastnili na stretnutí Klubu kaktusárov pri Botanickej záhrade v Košiciach
spojenou s predajom, prednáškou a praktickými postupmi pri štiepení kaktusov. Členovia
sekcie pestovania okrasných rastlín sa zúčastnili výstavy orchideí organizovanej v Botanickej
záhrade UPJŠ v Košiciach.
Vedecko-výskumná činnosť študentov a ocenenia študentov
Študenti mali možnosť prezentovať výsledky svojej vedecko-výskumnej práce pod
dohľadom školiteľa na 52. ročníku Študentskej vedeckej a odbornej konferencie konanej dňa
28. 4. 2009, ktorá prebiehala v štyroch sekciách: klinickej, predklinickej, hygieny potravín
a prostredia a sekcii mladých vedeckých pracovníkov. Konferencia bola s medzinárodnou
účasťou a prezentovaných bolo celkom 55 prác. Nižšie v texte uvádzame zoznam ocenených
účastníkov konferencie.
Ocenenia UVLF – ceny rektora
Prehľad ocenených prác 1. sekcie – predklinické disciplíny:
1. miesto Kalafusová Slávka, 2. ročník, farmácia, UVLF v Košiciach: „Viazanie sa
potenciálneho protinádorového liečiva hypericínu do sérových albumínov s obsahom
mastných kyselín“.
2. miesto Finnegan Simon, 6th year GVM, UVM Košice:“ Seasonal dynamics in the
prevalence of Baylisascaris transfuga ova in the feces of the brown bear (Ursus arctos) in
Slovakia“.
3. miesto Inkabová Anna, 6 ročník HP, UVLF v Košiciach: „Detekcia polymorfizmu SPA a
COA génov izolátov S. aureus z produktov živočíšneho pôvodu“.
Prehľad ocenených prác 2. sekcie – klinické disciplíny:
1. miesto Juraj Torzewski, 4. ročník VVL, UVLF v Košiciach: „Príčiny krívania
westernových koní“.
2. miesto Shula Ruža, 5th Year, GVM, UVM Košice: „Occurrence of the eyelids tumors in
dogs at the Clinic of small animals between 2006 and 2007“.
3. miesto Soňa Jankelová, 2. ročník VVL, UVLF v Košiciach:„Denná dynamika teploty
kopyta“.
Prehľad ocenených prác 3. sekcie – hygiena potravín a prostredia:
1. miesto Lerner Peter, 6th year BSc., GVM, UVM Košice: „Comparison of hematological
levels in chicken slaughtered by either stunning or by the kosher processing“.
2. miesto Rozložník Marián, 5. ročník HP, UVLF v Košiciach: „Kontrola dodržiavania
dátumov spotreby a dátumov minimálnej trvanlivosti potravín živočíšneho pôvodu
v obchodnej sieti regiónu Košice – mesto“.
3. miesto Máška Lukáš, 4. ročník HP, UVLF v Košiciach: „Kvantitatívne stanovenie
biogénnych amínov v mliečnych produktoch metódou TLC“.
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Prehľad ocenených prác 4. sekcie – mladí vedeckí pracovníci:
1. miesto Sütöová, I., Pipová, M., Jevinová, P.: „Stanovenie citlivosti stafylokokových
izolátov z mäsa rýb voči vybraným antibiotikám“.
2. miesto Jakuba, T. a kol.: „Hodnotenie problémového správania psov pomocou
dotazníkového prieskumu“.
3. miesto Levkut, M.: „Vplyv veku, salmonelovej infekcie a extraktu šalvie na tvorbu hlienu
v čreve u kurčiat“.
Práce odmenené Komorou veterinárných lekárov SR
Za Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky odovzdal člen prezídia MVDr.
Elemír Žoldoš finančné odmeny a Vademecum veterinárnych liekov a prípravkov v SR.
Finančnú odmenu získali: Grünemelová Ľudmila, 6. ročník VVL, Vodrášková Eva, 5. ročník
VVL, Hrušková Martina, 6. ročník HP, MVDr. Fejsáková M. a kol., doktorandka na Ústave
hygieny chovu zvierat a životného prostredia UVLF v Košiciach. Ďalší ocenení študenti:
Noskovičová Jana, 6. ročník VVL, Sarvasová Adela, 5. ročník VVL, Jakabčin Patrik, 3.
ročník, farmácia, Kožár Martin, 6. ročník VVL, Eva Vodrášková, 5. ročník VVL, Vladimíra
Valušeková, 6. ročník VVL, Máška Lukáš, 4. ročník HP, Kravcová Zuzana, 5. ročník HP,
Rozložník Marián, 5. ročník HP, MVDr. Mačanga, J., MVDr. Supuka, P. a MVDr. Rédl, M.
Práce odmenené generálnym sponzorom
Zástupca firmy Gedeon Richter MVDr. Štefan Toth ocenil finančnými odmenami
v predklinickej sekcii týchto študentov: 1. miesto Sarvasová Adela, 5. ročník VVL (125 €), 2.
miesto Glinská Katarína, 5. ročník VVL (105€), 3. miesto Neriah Ofer, 5th year, GVM (85
€), v klinickej sekcii: 1. miesto Kožár Martin, 6. ročník VVL, 2. miesto Shula Ruža, 6th GVM,
3. miesto Vladimíra Valušeková, 6. ročník VVL, v sekcii hygieny potravín a prostredia: 1.
miesto Mášová Darie, 4. ročník VVL, 2. miesto Lašáková Dominika, 5. ročník VVL,
Kravcová Zuzana, 5. ročník HP a v sekcii mladých vedeckých pracovníkov: 1. miesto Hreško,
S., Tkáčiková, Ľ.: Analýza výskytu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u vybraných
plemien hovädzieho dobytka (135 €), 2. miesto Bazsalovicsová Eva a kol.: Genetická analýza
Atractolytocestus huronensis (Cestoda: Caryophyllidea), špecifického parazita kaprovitých
rýb (120€), 3. miesto Reblánová, M. a kol.: Molekulárno–karyologické štúdium motolíc
(Trematoda): analýza ribozomálnych génov (95 €).
Práce odmenené zástupcami ďalších sponzorujúcich firiem
Veterinársky manažér výskumného strediska Waltham značiek Pedigree a Whiskas
MVDr. Štefan Milošovič ocenil zahraničnou literatúrou práce: Grünemelová Ľudmila, 6.
ročník Vladimíra Valušeková, 6. ročník VVL, Lerner Peter T., 6th year BSc., GVM, a MVDr.
Skurková, L.
Veterinársky reprezentant firmy Merial MVDr. Vladimír Bony venoval odbornú
literatúru týmto študentom: Natália Hvizdošová, 5. ročník HP, Eva Vodrášková, 5. ročník
VVL, Naďa Morincová, 5. ročník HP, UVLF v Košiciach.
Zástupkyňa firmy Vetis MVDr. Erika Konrádyová odovzdala hodnotné ceny –
zahraničnú literatúru a finančné odmeny týmto študentom: Finnegan Simon, 6th year GVM,
Mitošinka Vladimír, 3. ročník VVL, Chromcová Zuzana, 5. ročnik, HP, Rozložník Marián, 5.
ročník HP a MVDr. Hreško, S.
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MVDr. Mária Bírešová, zástupkyňa firmy Pharmacopola, venovala hodnotnú
zahraničnú literatúru študentom: Glinská Katarína, 5. ročník VVL, Ciprichová Miroslava, 5.
ročník VVL, UVLF v Košiciach.
Marketingová manažérka Imuna Pharm, a. s., Šarišské Michaľany, Ing. Michaela
Džundová odovzdala finančnú odmenu týmto študentom: Hvizdošová Natália, 5. ročník HP,
Miklušičák Jozef, 5. ročník VVL, Juraj Torzewski, 4. ročník VVL, Katarína Dudríková, 5.
ročník VVL, Morincová Naďa, 5. ročník HP, Máška Lukáš, 4. ročník HP, MVDr. Spišáková,
V., MVDr. Rédl, M.
Prezident Slovenskej hipiatrickej spoločnosti MVDr. Stanislav Polakovič ocenil
odbornou literatúrou práce týkajúce sa problematiky koní: Jankelová Soňa, 2. ročník VVL,
Miroslava Ciprichová, 5. ročník VVL, Juraj Torzewski, 3. ročník VVL, Katarína Dudríková,
5. ročník VVL, Vladimír Mitošinka, 3. ročník VVL. Výborne spracovaný plagát
Hematologický a biochemický profil koní venoval všetkým účastníkom predklinickej
a klinickej sekcie.
Ing. MSc. Radoslav Kaminský, PhD., zástupca firmy Siemens, ocenil študentov:
Hvizdošová Natália, 5. ročník HP, Jankelová Soňa, 2. ročník VVL, Lašáková Dominika, 5.
ročník VVL.
Ing. Fiala, zástupca firmy Wega ocenil práce študentov: Athanasios Taliadoros, 6th
year GVM, Vladimír Mitošinka, 3. ročník VVL, Chromcová Zuzana, 5. ročnik, HP, ceny
odovzdal MVDr. Martin Boldižár.
MVDr. Jaroslav Šveda, zástupca Med–Art pre Slovensko, sa podieľal na príprave a
vyhodnocovaní 52. ročníka ŠVOČ.
Prof. MVDr. Michal Toropila, PhD., za Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
pri UVLF v Košiciach ocenil finančným príspevkom všetky 1. miesta udelené odbornými
porotami.
Ocenenie študentov - motivačné štipendiá
Na akademický rok 2008/2009 bolo pridelených 57 477,16 € na motivačné štipendiá,
ktoré boli priznané 271 študentom, z toho 9 345,55 € 79 študentom za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej činnosti .
Na akademický rok 2009/2010 bolo do konca roka 2009 pridelených 30 410,0 € na
motivačné štipendiá, ktoré boli priznané 186 študentom, z toho 6200,0 € 52 študentom za
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej činnosti .
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IV.
INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO
VZDELÁVANIA
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa spolupodieľala na
vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku (UTV), čo je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia
starších ľudí v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike
v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. UTV je v rámci košických univerzít
koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. Gestorom tohto vzdelávania za
UVLF je MVDr. Miroslav Húska, PhD. Počet absolventov v akademickom roku 2008/2009
v študijnom programe veterinárna medicína bol 6. Slávnostná promócia sa konala 15. 5.
2009 v aule Maxima na TU v Košiciach.
UVLF v Košiciach má akreditované tri vzdelávacie aktivity pre ďalšie vzdelávanie –
Ošetrovateľ ošípaných (číslo akreditácie 2000/3673/2005/163/1), Výživa a produkčné zdravie
zvierat (číslo akreditácie 2000/2007/387/1) a Bezpečná aplikácia prípravkov na ochranu
rastlín alebo iných prípravkov (číslo akreditácie 2000/2008/402/1). Tieto vzdelávacie aktivity
uskutočňujú zamestnanci univerzity na základe vyžiadania poľnohospodárskou
a chovateľskou praxou.
Významným podielom sa pedagógovia UVLF v Košiciach podieľajú na realizácií
atestácií, kurzov a školení, ktoré organizačne zastrešuje Inštitút vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach. Tieto sa týkajú najmä problematiky výkonu štátnej správy vo
veterinárnej oblasti, výkonu úradnej kontroly potravín a výkonu ochrany zvierat.
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V.
INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ
ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH
Zameranie vedecko-výskumnej činnosti a charakteristika vedeckých priorít úzko
korešponduje s vedecko-výskumným a odborným zameraním Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci koncepcie zamerania a podpory výskumu a vývoja
do roku 2010 v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Vedecko-výskumná činnosť je na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach organizovaná predovšetkým v rámci katedier a kliník, kolektívy ktorých sa
spoločne uchádzajú o granty národných, resp. medzinárodných grantových agentúr.
Pre zabezpečenie vedeckých a edukačných cieľov s dosiahnutím vedomostnej a
kvalifikačnej úrovne v medicíne a farmácii je univerzita zameraná na:
1. zdravie a chorobnosť potravových zvierat z pohľadu aplikácie genomiky,
proteomiky, metabolomiky (so zvláštnym zreteľom na otvorenie trhu so živými
zvieratami a potravinami živočíšneho pôvodu – diagnostika, terapia a prevencia),
2. aplikáciu postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k chorobám a k
produkcii zdravotne bezpečných potravín (štúdium mutácií v génoch metabolizmu a
imunity zvierat a v génoch patogénov),
3. kvalitu životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej populácie
(zohľadnenie reťazca: zviera, životné prostredie, patogénny faktor, kvalita života ľudí),
4. individuálnu odlišnosť v reakcii na liečivá a vývoj nových liečiv v rámci
farmakogenomiky (farmakogenetické interakcie, heterogenitu komplikujúce faktory,
polymorfizmy v metabolizme liečiv, experimentálne farmakogenetické modely).
Dôležitým predpokladom pre naplnenie vytýčených cieľov v oblasti vedeckovýskumnej činnosti je dostatočný počet vysokokvalifikovaných tvorivých pracovníkov. Ku
31.12.2009 pracovalo na UVLF 504 zamestnancov, z toho 171 v pedagogickom procese a 22
v oblasti vedecko-výskumnej činnosti. Zvyšok predstavujú ostatní interní zamestnanci. Ich
štruktúru uvádzame v tab. 8.
Tab. 8 Kvalifikačná štruktúra pracovníkov UVLF v Košiciach ku dňu 31. 12. 2009
Počet
Úhrnný počet interných zamestnancov UVLF
504
Zamestnanci v pedagogickom procese
171
Profesori
26
DrSc.
3
CSc., PhD.
23
bez vedeckej hodnosti
0
Docenti
42
DrSc.
0
CSc., PhD.
42
bez vedeckej hodnosti
0
Odborní asistenti:
99
DrSc.
0
CSc., PhD.
69
bez vedeckej hodnosti
30
Asistenti
4
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Lektori
Zamestnanci na plný úväzok na § 2001:
DrSc.
CSc., PhD.
bez vedeckej hodnosti
Počet tvorivých zamestnancov:

0
22
1
18
3
193

Súčasné vedenie UVLF v Košiciach prijalo zásadu, že jedným z povinných kritérií pri
výberových konaniach na obsadenie pracovných miest učiteľov a vedeckých pracovníkov je
vedecký titul CSc. alebo akademický titul PhD. To sa odráža aj v štruktúre vedeckých
pracovníkov, kde z 22 zamestnancov v súčasnosti nemajú uvedený titul už iba 2 zamestnanci.
Tvorivá činnosť sa odráža aj v publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov UVLF
v Košiciach. V tab. 9 dokumentujeme výsledky publikačnej činnosti v roku 2009 aj
v porovnaní s rokom 2008.
Tab. 9 Publikačná činnosť UVLF v Košiciach za rok 2009
ACA,
ACB,
BAA,
AAA,
BAB,
ADC,
ADD,
CDC,
BCB,
AAB,
FAI
BDC
BDD
CDD
BCI,
ABA,
EAI,
ABB
CAA,
CAB,
EAJ
UVLF
11
52
6
51
4
0
spolu
11
52
6
51
4
0
v roku
2008
rozdiel
%
rozdiel

6
5

33
19

8
-2

41
10

4
0

83,3

57,6

-25

24,4

0

0
0

Ostatné

Spolu

842
842

966
966

919
-77

1011
-45

-8,4

-4,5

Ako je z uvedených čísiel vidieť, celkový výkon v publikačnej činnosti UVLF
v Košiciach mierne klesol. Potešiteľné je, že zaznamenávame nárast v oblasti monografií,
vysokoškolských učebníc a publikácií v karentovaných časopisoch, čo naznačuje nárast
kvality.
O kvalite publikácií môže veľa napovedať aj ich citovanie, najmä podľa SCI. V tejto
oblasti UVLF v Košiciach v roku 2009 dosiahla ukazovatele, ktoré uvádzame v tab. 10.
Tab. 10 Citácie pracovníkov UVLF v Košiciach v roku 2009
Citácie
Citácie podľa SCI a multidisciplinárne ISI: SSCI, AHCI, CMCI
Citácie a ohlasy iné než SCI, SSCI, AHCI, CMCI: – v zahraničí
– doma
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počet
500
167
111

Nevyhnutnou podmienkou pre uskutočňovanie vedecko-výskumnej činnosti je
grantová úspešnosť. Vedecko-výskumná činnosť na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach je finančne zabezpečovaná predovšetkým z grantových prostriedkov
VEGA, KEGA, Agentúry na podporu výskumu a vývoja, Štátnych programov vedy a vývoja
a z prostriedkov pre Aplikovaný výskum. Prehľad o štruktúre a získaných finančných
prostriedkoch je uvedený v tab. 11.
Tab. 11 Finančné prostriedky pridelené UVLF v Košiciach na granty v roku 2009
Projekty
VEGA
KEGA
APVV
Ostatné
Zahraničné vedecké
granty
Zahraničné ostatné
granty
Spolu

Počet pridelených grantov

Pridelené prostriedky spolu v €

57
16
10
12

478 535
119 863
349 366
159 688

3

93 349

2

65 039

100

1 265 840

Dôležitou oblasťou vedecko-výskumnej činnosti je aj udržiavanie a rozvíjanie
medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce. UVLF v Košiciach má v tomto smere bohaté
skúsenosti. Prehľad o uzatvorených dohodách o spolupráci so zahraničnými partnermi
uvádzame v tab. 12.
Tab. 12 Dohody o spolupráci uzavreté medzi UVLF v Košiciach a zahraničnými
univerzitami, resp. výskumnými pracoviskami
rok podpísania
Názov inštitúcie
doba platnosti
dohody
Fakulta veterinárnych vied Budapešť
1991
2007
Univerzita veterinárnej medicíny Viedeň
1991
časovo neohraničená
Veterinárna a farmaceutická
1993
časovo neohraničená
univerzita Brno
Veterinárska fakulta CHUNGUAN
1995
časovo neohraničená
Južná Kórea
Veterinárny inštitút Pulawy
1996
časovo neohraničená
Veterinárna fakulta Leon
1997
časovo neohraničená
Univerzita v Štetíne Štetín
2000
časovo neohraničená
Scientific Industrial Company
2001
časovo neohraničená
„DiaProMed“ Kyjev
Univerzita v Leone
2001
časovo neohraničená
Univerzita Federico II v Neapoli
2001
časovo neohraničená
Univerzita Tras Os Montes e Alto Douro
2001
časovo neohraničená
Wild Animals Vigilance
2001
časovo neohraničená
Euromediterranean Society (WAVES)
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VI.
HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE
PROFESOROV
Od 1. januára 2005 zaniklo univerzite zo zákona č. 131/2002 Z. z. (§ 109, ods. 7)
právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov podľa vtedy
platných predpisov (vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/1997 Z. z. o
habilitácii docentov a vymenúvaní profesorov). Habilitačné konania a konania na
vymenúvanie profesorov, ktoré začali pred týmto dňom boli ukončené v súlade s platnými
predpismi do 31. 12. 2005.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach mala do 31. 12. 2004
priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 9tich vedných odboroch uvedených v tab. 13.
Tab. 13 Zoznam vedných odborov, v ktorých Univerzita veterinárskeho lekárstva
v Košiciach mala priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie
na vymenúvanie profesorov do 31. 12. 2004
Číslo oblasti názov oblasti výskumu
číslo a názov vedného odboru
výskumu
12
chémia, chemická
14 10 9 biochémia
technológia a biotechnológie
13
vedy o živej prírode
15 10 9 mikrobiológia
20
veterinárske vedy
43 01 9 veterinárna morfológia
43 02 9 vnútorné choroby zvierat a
farmakológia
43 04 9 veterinárna chirurgia
43 05 9 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
43 07 9 infekčné a invázne choroby
43 11 9 veterinárna fyziológia
43 31 9 hygiena prostredia a potravín
Od roku 2005 má Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priznané
právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 12-tich
študijných odboroch a tieto práva boli potvrdené aj pri komplexnej akreditácii v roku 2008.
Ich zoznam uvádzame v tab. 14. V súčasnosti posudzuje Akreditačná komisia právo UVLF
v Košiciach uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie v študijnom odbore
7.1.18 toxikológia, kde boli práva obmedzené do 31.8.2009 z dôvodu veku spolugaranta.
Tab. 14 Zoznam študijných odborov, v ktorých Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach má priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a
konanie na vymenúvanie profesorov po roku 2005
Číslo oblasti
názov oblasti výskumu
číslo a názov študijného odboru
výskumu
13
vedy o živej prírode
4.2.7 mikrobiológia
4.2.15 imunológia
18
lekárske a farmaceutické 7.1.18 toxikológia
vedy
20
veterinárske vedy
6.3.2 hygiena potravín
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia
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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
Postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní
Postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach upravuje „Vnútorný predpis postupu pri habilitačnom
a inauguračnom konaní na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach “ (Vnútorný
predpis č. 26), ktorý je v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor vydanej na vykonanie zákona č. 131/2002 Z. z. (§ 76
ods. 10) o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Habilitačné, resp. vymenúvacie konanie sa začína podaním písomnej žiadosti uchádzača
o udelenie titulu docent, resp. žiadosti o vymenúvanie za profesora, predsedovi Vedeckej rady
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Uchádzač k žiadosti o habilitačné, resp. vymenúvacie konanie, mimo náležitostí
vyžadovaných vyhláškou MŠ SR, pripojí taktiež plnenie nasledovných kritérií na
vymenúvanie za docenta, resp. profesora, ktoré boli schválené Vedeckou radou univerzity
a sú záväzné pre každého uchádzača o habilitačné, resp. vymenúvacie konanie.
Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach
Podľa § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VŠ“) a podľa vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
schválila tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite
veterinárskeho lekárstva v Košiciach.
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent

1.
2.
3.

1.

Čl. 1
Kvalifikačné predpoklady
Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. doktor
vied (DrSc.).
Uchádzač je bezúhodnou a uznávanou vedeckou osobnosťou v odborných kruhoch v danom študijnom
odbore.
Čl. 2
Pedagogická činnosť
V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) kontinuálna pedagogická činnosť v študijnom odbore, alebo príbuznom odbore, v ktorom sa v zmysle
zákona o VŠ uskutočňuje habilitačné konanie;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo učebných textov;
c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác študentov.
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3.

Minimálne požiadavky na kritériá pedagogickej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1.

Čl. 3
Vedecko-výskumná činnosť
1. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených v karentovaných časopisoch,
odborných recenzovaných časopisoch a zborníkoch včítane;
b) uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 2 karentovaných prácach;
c) ohlasy na publikačnú činnosť v databázach SCI a citácie mimo SCI;
d) účasť na riešení grantových projektov.
3. Minimálne požiadavky na kritériá vedecko-výskumnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1.
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor

1.
2.
3.
4.

Čl. 4
Kvalifikačné predpoklady
Úspešne ukončené vysokoškolské štúdium a získanie akademického titulu.
Úspešne ukončené doktorandské štúdium (PhD.) alebo vedecká hodnosť kandidát vied (CSc.), resp. doktor
vied (DrSc.).
Habilitácia v odbore, v ktorom sa vymenovanie uskutočňuje, resp. v príbuznom odbore.
Uchádzač:
a) vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom odbore na vysokej škole;
b) ovplyvnil vývin daného študijného odboru vytvorením vedeckej školy alebo originálnej všeobecne
uznávanej skupiny, ktorá nadväzuje na jeho publikované vedecké práce;
c) je bezúhodnou a v danom študijnom odbore uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho
vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie.

Čl. 5
Pedagogická činnosť
1. V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) kontinuálna pedagogická činnosť;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo učebných textov;
c) vedenie bakalárskych alebo diplomových prác, vedenie doktorandov, ktorým bol udelený titul „PhD.“
a zároveň príprava ďalších doktorandov.
2. Minimálne požiadavky na kritériá pedagogickej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
Čl. 6
Vedecko-výskumná činnosť
V rámci pedagogickej činnosti sa sledujú nasledovné kritériá:
a) autorstvo alebo spoluautorstvo vedeckých monografií;
b) autorstvo alebo spoluautorstvo pôvodných vedeckých prác uverejnených v karentovaných časopisoch,
odborných recenzovaných časopisoch a zborníkoch včítane;
c) uchádzač musí byť prvým autorom minimálne v 5-ich karentovaných prácach;
d) ohlasy na publikačnú činnosť v databázach SCI a citácie mimo SCI;
e) účasť na riešení domácich a zahraničných grantových projektov;
f) uchádzač musí byť zodpovedným riešiteľom aspoň jedného grantu.
2. Minimálne požiadavky na kritériá vedecko-výskumnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Splnenie týchto kritérií nezakladá nárok začatie resp. na úspešné ukončenie habilitačného konania
alebo konania na vymenovanie za profesora.
2. Vo výnimočných prípadoch, najmä ak ide o výrazné prekročenie niektorých kritérií a za podmienky, že to
neovplyvní kvalitatívnu úroveň uchádzača o habilitáciu alebo vymenovanie, je možná odôvodnená a
racionálna kompenzácia v prípade nenaplnenia jedného kritéria výrazným naplnením iných (vyšších) kritérií.
3. Pri habilitácii docentov splnenie podmienok podľa § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a splnenie
platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu docent na UVL v Košiciach preskúma verifikačná
komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu (príloha č. 1), ktorý
predloží predsedovi vedeckej rady univerzity.
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4. Pri vymenovaní za profesorov splnenie podmienok podľa § 4 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.
a splnenie platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor na UVL v Košiciach
preskúma verifikačná komisia. Svoj záver o splnení alebo nesplnení kritérií uvedie v písomnom návrhu
(príloha č. 2), ktorý predloží predsedovi vedeckej rady univerzity.
Tieto Kritériá na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite veterinárskeho
lekárstva v Košiciach nadobudli účinnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach dňa 18. decembra 2007.
V Košiciach 18. decembra 2007
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach
Príloha 1
NÁVRH
na začatie habilitačného konania v zmysle §1 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.
Dátum narodenia:

Uchádzač:
Pracovisko:
Vzdelanie (rok, škola, odbor):
Vysokoškolské
(druhý
stupeň):
Vysokoškolské (tretí stupeň):
Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie):
Študijný
konanie:

odbor

pre

habilitačné

Kritériá vedeckej činnosti:
- vedecké monografie:

Limit
-

- publikácie v CC časopisoch:

8

- publikácie v odb. a ved.
časopisoch:
- vedecké práce publikované
v zborníkoch:
- abstrakty publikované
v zborníkoch:
- postery publikované
v zborníkoch:
- citácie (SCI):

10

- citácie (mimo SCI):
- granty (VEGA, KEGA, AV,
APPV a iné.):
- granty zahraničné:

15
1

Plnenie

15
10

Kritériá pedagogickej činnosti: Limit
- kontinuálna pedagogická
5
prax*1:
učebnice
knižné
(počet/AH*1):
- učebné texty – skript 2/2 AH
(počet/AH*2):
- iná študijná literatúra*3
2
- vedenie bak. a dipl. prác
(počet) *4:
počet
ukončených
doktorandov:
výchova
doktoranda
pokračujúca:
- garant študijného predmetu:
zavedenie
nových
št.
predmetov:

5
8

Plnenie

5
-

Vyjadrenie VK:
Komisia
predsedovi VR UVL
v Košiciach predložiť žiadosť na rokovanie VR UVL
v Košiciach
Dňa:
podpis predsedu VK: ...............................

Verifikačná komisia:
predseda:
člen:
člen:

Návrh komisie pre habilitačné konanie:
predseda:
člen:
člen:
oponent:

30

oponent:
oponent:
Poznámka:
*1
– pre uchádzačov z prostredia SAV sa kritérium skracuje na 50%.
*2
– autorský hárok (AH) - 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov.
*3
– literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové stránky a pod.
*4
– dočasne upravené kritérium (v roku 2008 – 2; v roku 2009 – 5)
pozn.: hrubo orámované kritériá sú vzájomne započítateľné podľa čl. 7 bodu 2 hlavného materiálu
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre VVČ a ZS

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor UVL v Košiciach a predseda VR UVL

Príloha 2
NÁVRH
na začatie inauguračného konania v zmysle §4 Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z.
Dátum narodenia:

Uchádzač:
Pracovisko:
Vzdelanie (rok, škola, odbor):
Vysokoškolské
(druhý
stupeň):
Vysokoškolské (tretí stupeň):
Habilitácia (rok, téma):
Doterajšie zamestnanie (roky, organizácia, pracovné zaradenie):
Študijný
konanie:

odbor

pre

inauguračné

Kritériá vedeckej činnosti:
- vedecké monografie:

Limit
1

30

Kritériá pedagogickej činnosti: Limit
- kontinuálna pedagogická
10
prax*1:
učebnice
knižné 1/2 AH
(počet/AH*2):
učebné
texty
5/5 AH
skriptá(počet/AH*2):
- iná študijná literatúra*3:
5
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- počet ukončených doktorandov

2

5

výchova
doktoranda
pokračujúca
- vedenie bak. a dipl. prác
(počet): *5
- garant študijného predmetu:
zavedenie
nových
št.
predmetov:

3

- publikácie v CC časopisoch:

18

- publikácie v odb. a ved.
časopisoch:
- vedecké práce publikované
v zborníkoch:
- abstrakty publikované
v zborníkoch:
- postery publikované
v zborníkoch:
- citácie (SCI):

20

- citácie (mimo SCI):
- granty (VEGA, KEGA, AV,
APPV a iné.):
- granty zahraničné:

40
2/1*4

Plnenie

30

Plnenie

10
áno
áno

-

Verifikačná komisia:
predseda:
člen:
člen:

Vyjadrenie VK:
Komisia
predsedovi VR UVL
v Košiciach predložiť žiadosť na rokovanie VR UVL
v Košiciach
Dňa:
podpis predsedu VK: ...............................

Návrh komisie pre inauguračné konanie:
predseda:

31

člen:
člen:
člen:
oponent:
oponent:
oponent:
Poznámka:
*1
– pre uchádzačov z prostredia SAV sa kritérium skracuje na 50%.
*2
- autorský hárok (AH) - 20 normalizovaných strán, 1 strana = 1800 znakov.
*3
– literatúra na kompaktných diskoch, materiály na e-learning, webové stránky a pod.
*4
– z toho jeden ako zodpovedný riešiteľ grantu.
*5
– dočasne upravené kritérium (v roku 2008 – 3; v roku 2009 – 7; v roku 2010 – 10)
pozn.: hrubo orámované kritériá sú vzájomne započítateľné podľa čl. 7 bodu 2 hlavného materiálu
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prorektor pre VVČ a ZS

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor UVL v Košiciach a predseda VR UVL

Stav plnenia kritérií na vymenúvanie za docenta, resp. profesora preverí vždy
dvojčlenná komisia menovaná z vyšších učiteľov univerzity, prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky.
Vedecká rada Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v konečnom
dôsledku rozhodne o udelení titulu docent, resp. schválení návrhu na vymenovanie za
profesora.
V roku 2009 boli na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
ukončené štyri habilitačné konania, z toho jedno pre inú organizáciu. Uskutočnené bolo jedno
habilitačné konanie a to pre inú organizáciu. Ukončené boli tri inauguračné konania, z toho
jedno pre inú organizáciu. Na úrovni univerzity boli ukončené dve inauguračné konania
Medzi organizácie, uchádzači ktorých habilitovali, resp. inaugurovali na Univerzite
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrili Veterinární a farmaceutická univerzita
Brno a Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Novými docenti sa z UVLF v Košiciach stali MVDr. Peter Popelka, PhD. od
30.4.2009 v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín, MVDr. Róbert Herich, PhD. od
9.7.2009 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia a MVDr. Alexandra
Valenčáková, PhD. od 9.7.2009 v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie. Novým docentom sa od 19.11.2009 stal RNDr. Peter Filipčík, CSc. v študijnom
odbore 4.2.15 imunológia, zamestnanec Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie
vied v Bratislave.
Novými profesormi sa z UVLF v Košiciach doc. MVDr. Viera Cigánková, PhD. od
1.7.2009 v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia a doc. MVDr. Jaroslav
Hajurka, PhD. od 1.7.2009 v študijnom odbore 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.
Novým profesorom od 1.7.2009 v študijnom odbore 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie sa stal doc. MVDr. Petr Dvořák, CSc. z Veterinárnej a farmaceutickej univerzity
v Brne.
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VII.
ZAMESTNANCI UVLF V KOŠICIACH
V tab. 15 uvádzame údaje o štruktúre vysokoškolských učiteľov, ich počte a
medziročnom vývoji k 31.12.2009.
Tab. 15 Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2009
Profesori,
Ostatní s Ostatní bez
Docenti,
Učitelia s
UVLF
Spolu
docenti s
vedeckou
vedeckej
bez DrSc.
DrSc.
DrSc.
hodnosťou hodnosti
spolu
podiel v %
v roku 2008
rozdiel v %

169
100
153
9,47

3
1,8
3
0

41
24,2
39
4,88

0
0
0
0

92
54,4
76
17,39

33
19,5
33
0

V oblasti ľudských zdrojov týkajúcich sa udržania, resp. zvyšovania koeficientu
kvalifikačnej štruktúry učiteľov sa univerzite darí napĺňať ciele vytýčené v dlhodobom
zámere rozvoja univerzity. O aktuálnej situácii vo vekovej štruktúre učiteľov napovedá tab.
16. Univerzita sa drží zásady nepredlžovať pracovný pomer vysokoškolských učiteľov nad 65
rokov veku dosiahnutého v príslušnom akademickom roku. Tým dochádza k postupnému
prijímaniu najmä absolventov doktorandského štúdia do pracovných pozícií vysokoškolských
učiteľov, čo je výrazným motivačným prvkom pre doktorandov a aj dobrým nástrojom na
zásadovú politiku v oblasti ľudských zdrojov.
Tab. 16 Dĺžka pracovného pomeru vysokoškolských učiteľov na UVLF v Košiciach
Aktuálna funkcia
celkové trvanie
pracovného pomeru
do 2 rokov
do 5 rokov
do 10 rokov
do 15 rokov
do 20 rokov
do 25 rokov
do 30 rokov
do 35 rokov
do 40 rokov
nad 40 rokov

Profesor

Docent

Odborný
asistent

0
0
0
0
1
2
5
5
7
0

0
0
0
4
13
13
2
5
3
1

23
10
12
16
17
14
6
5
2
0

Ostaní
4

Všetky pracovné pozície vysokoškolských učiteľov sú obsadzované na základe
výberových konaní, ktorých pravidlá sú ustanovené vo vnútornom predpise č. 3 UVLF
v Košiciach Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských
učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov UVLF v Košiciach. Iba dve pracovné miesta vysokoškolských
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učiteľov o rozsahu 25 %, v súlade s vnútornými predpismi UVLF v Košiciach, neboli
obsadené výberovým konaním. Prehľad o výberových konaniach na pracovné pozície
vysokoškolských učiteľov je uvedený v tab. 17.
Tab. 17 Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené na UVLF
v Košiciach v roku 2009
priemerný
počet
uchádzačov,
priemerný
ktorý v čase
počet
počet
výberového
vyhlásených uchádzačov
konania
Funkcia
výberových
na
neboli v
konaní
obsadenie
pracovnom
pozície
pomere s
vysokou
školou

počet
konaní,
priemerná
počet
kde bol
dĺžka
počet zmlúv
počet
konaní, do prihlásený
uzatvorenia uzatvorených konaní bez ktorých sa vš učiteľ,
pracovnej
na dobu
uzatvorenia neprihlásil
ktorý
zmluvy na
neurčitú
zmluvy
žiaden
opätovne
dobu určitú
uchádzač obsadil to
isté
miesto

profesor

0

0

0

0

0

0

0

0

docent

3

1

0

0

3

0

0

0

ostatné

19

1

8

5

0

1

0

4

spolu

22

2

8

5

3

1

0

4

Všetci učitelia univerzity, ktorí nemajú akademický titul PhD., študujú v externej
forme doktorandského štúdia a do roku 2013 musia uvedený titul získať.
Univerzita vytvára podmienky aj pre svojich zamestnancov, aby sa mohli zúčastňovať
mobilít. Vysokoškolskí pedagógovia v rámci programu ERASMUS sa zapájajú do programu
výmeny formou grantu, spoločnej prípravy učebných programov, prípravy intenzívnych
programov a tematických sietí. Pracovníci vysokých škôl počas pracovných ciest monitorujú
a porovnávajú systémy vzdelávania partnerských univerzít.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v rámci programu na roky
2007 – 2013 podpísala bilaterálne dohody s veterinárskymi univerzitami vo Rakúsku,
Taliansku, Belgicku, Francúzku, Španielsku, Portugalsku, Turecku, Grécku, Českej republike,
Poľsku a Bulharsku a farmaceutickými fakultami v Českej republike, Poľsku, Portugalsku a
Nemecku.
Zo štatistických údajov uvedených v tab. 18 je vidieť, že rastie počet vysielaných, ale
aj prijímaných študentov a učiteľov v rámci programu ERASMUS, a rozvíja sa výmena
medzi pracovníkmi vysokých škôl. V akademickom roku 2008/09 sa piati študenti zúčastnili
stáží v zahraničných podnikoch: v Českej republike - 2, Taliansku - 2 a Španielsku - 1.
Ďalším predpokladom pre rozvoj programu ERASMUS je zavedenie nového študijného
programu farmácia.
Tab. 18 Štatistika pedagogických mobilít a mobilít vysokoškolských pracovníkov UVLF
v Košiciach formou programu ERASMUS
Akademický
kategória
rok
učitelia
pracovníci VŠ
vysielaní
prijímaní
prijímaní
1998/1999
1999/2000
2
1
2000/2001
1
-
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2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
Spolu

2
1
3
2
3
5
3
22

1
1
3
4
10

7
7

Zamestnanci univerzity v prevažnej väčšine vykonávajú vedeckú a výskumnú činnosť
v priestoroch univerzity a v rámci grantov získaných univerzitou. Existuje však aj spolupráca
s inými vysokými školami a ústavmi Slovenskej akadémie vied, napr. s Neuroimunologickým
ústavom SAV v Bratislave, Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, Ústavom fyziológie
hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach,
Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach,
Technickou univerzitou v Košiciach a Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v Brne.
Na svojich pracoviskách majú zamestnanci vytvorené dobré podmienky pre realizáciu
svojich projektov s dobrou dostupnosťou informačných zdrojov a primeraným počítačovým
vybavením.
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VIII.
PODPORA ŠTUDENTOV
UVLF v Košiciach v rámci svojich možností podporuje študentov v rozvíjaní ich
osobných záujmov podporou činnosti záujmových krúžkov súvisiacich s predmetom štúdia.
Snaží sa im, napriek limitovaným finančným prostriedkom, vytvárať dobré podmienky pre ich
činnosť. Okrem toho, za účelom zvýšenia profesionality činnosti, každý záujmový klub má
ustanoveného garanta z radov učiteľov univerzity.
Univerzita vybudovala edičné stredisko, ktorého hlavným poslaním je vydávať cenovo
dostupnú a aktuálnu študijnú literatúru. Študentom slúži nielen pri štúdiu, ale aj pri ich
vedecko-výskumnej činnosti Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach.
Systém sociálnej podpory študentov
Štipendiá
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. vysoká škola poskytuje študentom štipendiá
z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytla študentom
v akademickom roku 2008/2009 a 2009/2010 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme
sociálnych a motivačných štipendií.
Od 1. 9. 2007 je rozdelenie motivačných štipendií na základe vynikajúceho plnenia
študijných povinností a dosiahnutia vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja
a športovej činnosti v kompetencii vysokej školy. Prideľovanie štipendií na UVLF v
Košiciach sa riadilo vnútorným predpisom č. 40 – Štipendijným poriadkom.
Sociálne štipendiá
V akademickom roku 2008/2009 o sociálne štipendium požiadalo 225 študentov,
z čoho priznané bolo 145 študentom v celkovej výške 202 132,23 €.
V akademickom roku 2009/2010 do konca roku 2009 o sociálne štipendium požiadalo
266 študentov a priznané bolo 165 študentom v celkovej výške 92 385,0 €.
Motivačné štipendiá
Na akademický rok 2008/2009 bolo pridelených 57 477,16 € na motivačné štipendiá,
ktoré boli priznané 271 študentom, z toho 9 345,55 € 79 študentom za dosiahnutie
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej činnosti .
Na akademický rok 2009/2010 bolo do konca roka 2009 pridelených 30 410,0 € na
motivačné štipendiá, ktoré boli priznané 186 študentom, z toho 6200,0 € 52 študentom za
dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja a športovej činnosti .
Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie
Vzhľadom na zvyšujúci sa počet študentov na našej univerzite na začiatku akademického
roku 2008/2009 a 2009/2010 nebolo možné poskytnúť ubytovanie všetkým študentom
študujúcim na UVLF. Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo vytvorené podľa nových kritérií,
schválených AS UVLF, zohľadňujúcich aj prospech a sociálnu situáciu študenta, Nepriaznivú
situáciu na začiatku akademického roku riešime umiestnením študentov, ktorí o to majú
záujem, na prístelkách.
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IX.
PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH
Pre UVLF v Košiciach majú nezastupiteľnú úlohu jej účelové zariadenia. Vytvárajú
podmienky pre kvalitnú praktickú výučbu a môžeme smelo prehlásiť, že tieto sú jedny
z najlepších v podmienkach európskych vysokoškolských inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie
v oblasti veterinárnej medicíny.
Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica (ŠPP), Agropodnik
SLAMOZ, s. r. o., Zemplínska Teplica (Agropodnik) a Experimentálne výskumné stredisko
(EVS), Zemplínska Teplica
ŠPP, n. o., je samostatnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou, ktorej
zriaďovateľom a jediným spoločníkom je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach a zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ spol. s
r. o., Zemplínska Teplica.
ŠPP je špecifickým pracoviskom UVLF, ktorý má v rozpočte univerzity vyčlenený
príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov. V roku 2009 boli prostriedky určené
na zabezpečenie výučbového procesu v celkovom počte 10 842 študentohodín. Zároveň časť
prostriedkov bola použitá na rekonštrukciu sociálno-spoločenského pavilónu so zámerom
revitalizovať existujúce priestory, ktoré slúžia študentom našej univerzity. Okrem toho, že
ŠPP vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov univerzity, pre vedecko-výskumnú
činnosť a technicky a materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj potreby klinických
pracovísk UVLF živým materiálom a krmivom.
Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF v Košiciach predovšetkým
pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva SR.
Obhospodaruje celý pôdny fond v požadovanej výrobnej štruktúre, ktorá zohľadňuje potreby
ŠPP a UVLF. Takmer celý pôdny fond je prenajatý, väčšinou od súkromných osôb a menšia
časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví.
Dosahované produkčné výsledky sú na úrovni slovenského priemeru a hospodárske
výsledky sú ešte o niečo lepšie, a to aj napriek prepadu cien väčšiny poľnohospodárskych
komodít.
Stredisko EVS Z. Teplica je prevádzkované len pre potreby Školského
poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby
prevádzkovateľa bitúnku, ktorý je zároveň využívaný pre pedagogický proces.
Účelové zariadenie pre chov a choroby voľne žijúcej zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach
Toto zariadenie poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so
zameraním na aspekty chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat a rýb. V rámci pedagogického
procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov
choroby zveri, choroby rýb a včiel, poľovníctvo a v rámci študijného programu kynológia
študijný predmet výkon a výcvik III.- poľovné psy.
Zariadenia tu vybudované poskytujú možnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej
činnosti, a to ako v rámci UVLF v Košiciach, tak aj na spoločných projektoch s inými
inštitúciami. V priestoroch ÚZ sú vybudované a prevádzkované aj rehabilitačná stanica pre
chránené druhy živočíchov a záchytné centrum pre zhabané druhy živočíchov.
Rehabilitačná stanica je prevádzkovaná v spolupráci so Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky a slúži na dočasné umiestnenie chránených druhov voľne žijúcich
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živočíchov z našej prírody, ich ošetrenie, rehabilitáciu a následné opätovné vypustenie do
prírody. Záchytné centrum slúži na dočasné umiestnenie exotických vtákov nelegálne
dovezených na Slovensko alebo nelegálne držaných.
Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažantov, jarabíc a králika divého.
Kmeňový kŕdeľ bažanta poľovného je cca 1 000 kusov s produkciou približne 25 000
jednodňových kurčiat. Chov jarabice je potrebné revitalizovať.
Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF má
prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického
procesu, ďalšie zazverovanie a sú obhospodarované systémom spoplatnených poľovačiek a
odpredajom živej zveri.
Poľovný revír „Makovica“ je voľným poľovným revírom, kde hlavným druhom zveri
je zver jelenia, diviačia a srnčia. Vyskytuje sa tu aj vlk, rys, líška a jazvec.
Tretím revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výukové poľovačky na malú zver, je
revír „Samostatná bažantnica Rozhanovce“. UVLF v tomto revíri v roku 2009 opäť získala
výkon práva poľovníctva na dobu 10 rokov.
Jazdecký areál UVLF v Košiciach
Jazdecký areál UVLF (JA) ako účelové zariadenie UVLF vytvára priestor pre
pedagogickú a športovú činnosť od roku 1983. Aj v uplynulom akademickom roku sa tu
realizovali cvičenia zo zootechniky, zoohygieny, parazitológie, epizootológie, gynekológie
a pôrodníctva, vnútorných chorôb koní, chirurgie, základov podkúvačstva, rehabilitácie
a výcviku koní a jazdectva.
Vzhľadom na to, že JA bol v rokoch 2000 – 2007 prenajímaný, ministerstvo upustilo
od dotovania tohto účelového zariadenia. Dotáciu sa, žiaľ, spätne nepodarilo obnoviť ani
v roku 2009. Mzdy v plnej miere boli hradené z rozpočtu UVLF. Prevádzkové náklady si toto
pedagogické a športové zariadenie financuje z vlastných zdrojov. Medzi komerčné činnosti,
ktoré sa na vlastných príjmoch podieľajú najviac, sú starostlivosť o súkromné kone, prenájmy
priestorov a poskytovanie koča so záprahom.
Svojpomocne boli vyklčované a vyčistené plochy s rozlohou cca 4 ha, na ktorých boli
takisto svojpomocne vybudované výbehy. Cieľom je, aby každý kôň ustajnený v JA UVLF
mal pridelený svoj vlastný výbeh.
K 31.12.2009 bolo v JA ustajnených 57 koní, z toho 8 v starostlivosti UVLF, 8
v majetku jazdnej polície a 41 súkromných koní.
Preventívne terapeutické úkony v JA, ako sú dehelmintizácia a vakcinácia zabezpečuje
klinika koní a katedra epizootológie a parazitológie za asistencie slovenských aj zahraničných
študentov. Klinika koní taktiež zabezpečuje podkúvanie a terapeutické úkony koní
v starostlivosti UVLF, v majetku PZ SR a na požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných
majiteľov.
Okrem pedagogickej činnosti JA UVLF poskytuje služby, ktoré okrem našich
študentov využíva aj široká verejnosť nielen z Košíc, ale aj širšieho okolia. Ide predovšetkým
o ustajnenie a starostlivosť o súkromné kone, poskytovanie hodín jazdenia na koni v rámci
jazdeckej školy, poskytovanie jázd v koči so záprahom a iné.
Prostredníctvom JO TJ Slávia UVLF, JA UVLF zabezpečuje športovú činnosť. V JO
TJ Slávia UVLF sú okrem zamestnancov a študentov UVLF registrovaní aj obyvatelia Košíc
a okolia predovšetkým z radov detí a mládeže. Pozoruhodné výsledky na medzinárodnej
úrovni dosahujú najmä voltížni jazdci vo farbách UVLF.
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Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach
Knižničné služby poskytuje študentom univerzity Ústav vedeckých informácií a knižnica
UVLF v Košiciach (ÚVIK). ÚVIK vykonáva knižničo-informačné služby, edičnú činnosť,
vydavateľskú a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Univerzitná knižnica indukuje chod
čiastkových knižníc jednotlivých katedier, kliník, ústavov a oddelení.
Univerzitná knižnica Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je
jediná špecifická knižnica veterinárskeho zamerania na Slovensku, preto poskytuje svoje
služby veterinárnym lekárom v pôsobnosti celej republiky a doplnkové informácie
pracoviskám biomedicínskeho zamerania. Úlohy a poslanie vyplývajú zo štatútu univerzity a
následne z organizačného poriadku pracoviska.
Univerzitná knižnica disponuje prostriedkami na zakúpenie časopisov, kníh a na
prevádzku knižnice. Počet odoberaných periodík predstavuje spolu 114 titulov zameraných
na oblasť veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie a kynológie. Z celkového počtu
je 96 zahraničných a 18 domácich titulov časopisov. Dôležitým faktorom pri akvizícii
časopisov je výmena za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria.
Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých študentov, vedecko-pedagogických
pracovníkov a ostatných čitateľov v čase otváracích hodín, sú v súlade s požiadavkami
užívateľov a počas semestra sú nad rámec pracovnej doby zamestnancov knižnice. Otváracia
doba je prispôsobená podľa rozvrhov študentov tak, aby študenti mohli navštevovať
požičovňu počas prestávok. V roku 2009 naďalej prebiehalo spracovávanie fondu
automatizovaným systémom Advanced Rapid Library. Využívaním automatizovaného
systému je dodržiavaná doba vypožičania a návratnosti dokumentov, ktorá bola predĺžená na
180 dní. Čitateľ má možnosť vstupovať do on-line katalógu knižnice, do vlastného konta
čitateľa a robiť úpravy (prolongácie, tlač záznamov) zo vzdialeného prístupu.
Automatizovaný knižničný systém generuje a zasiela upomienky e-mailom automaticky.
Každého čitateľa rovnako upozorní na vypršanie výpožičnej doby a uplatnenia sankčných
poplatkov.
Študentské domovy a jedáleň UVLF v Košiciach
Študentské domovy a jedáleň (ŠDaJ) ako účelové zariadenie Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach boli zriadené k zabezpečeniu poskytovania ubytovania
a stravovania najmä pre poslucháčov UVLF v Košiciach. Tieto zariadenia majú za cieľ
poskytovať čo najkvalitnejšie ubytovanie a stravovanie jednotlivým študentom, čím by sa pre
nich vytvorili optimálne podmienky na štúdium a v nemalej miere tiež na rozvoj
spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. Študenti, ale aj zamestnanci využívajú služby
jedálne UVLF na Ceste pod Hradovou č. 11 v priestoroch študentského domova, ale aj
samotnej univerzity na Komenského ul. č. 73.
Študentské domovy
Pozostávajú z dvoch objektov, a to ŠD 1 a ŠD 2. V oboch budovách je pre študentov
zriadených 414 izieb, pričom celková ubytovacia kapacita je 830 lôžok, ktoré boli v prevažnej
časti roku 2009 plne obsadené (okrem letných mesiacov júl a august roku 2009).
Na internátoch sú okrem študentov slovenskej národnosti tiež ubytovaní zahraniční
študenti denného štúdia, ktorí študujú na univerzite v rámci výmenného programu
ERASMUS.
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Študentská jedáleň
Študentská jedáleň v roku 2009 fungovala ako súčasť ŠD do 30.4.2009 a k tomuto
dátumu vykázala stratu vo výške 2 044,99 €. Vedenie UVLF vzhľadom na hore uvedené
skutočnosti pristúpilo k podpísaniu zmluvy o jej ekonomickom prenájme súkromnému
podnikateľskému subjektu. V roku 2009, do 30.4.2009, bolo podaných celkom 36 167 porcií
jedál študentom UVLF v Košiciach a 6 567 porcií ostatným osobám.
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Toto pracovisko poskytuje pre študentov a zamestnancov univerzity všetky služby
súvisiace s bezproblémovou prevádzkou univerzitnej internetovej stránky, zabezpečením emailovej komunikácie, akademického informačného systému a všetkých programom, ktoré sú
nevyhnutné pre využívanie ekonomických a štatistických programov, využívaných
univerzitnými pracoviskami.
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X.
ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH
Rozvoj vysokých škôl v Slovenskej republike, Univerzitu veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach nevynímajúc, vo všetkých oblastiach ich činnosti je závislý vo veľkej
miere na adekvátnom finančnom zabezpečení.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podľa počtu študentov
všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia nepatrí medzi veľké vysoké školy, avšak
rozlohou svojho areálu, účelových zariadení a počtom budov, ktoré sú využívané pre
pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť, sa radí medzi vysoké školy s vysokou
náročnosťou na ich údržbu a ďalší rozvoj.
Vývoj štruktúry rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu v posledných rokoch síce
formálne smeruje k posilňovaniu váhy kritérií zameraných na výkon vo výskume, avšak
celkove metodika delenia dotácií je príliš zložitá, technicky náročná a objem vstupných
údajov je príliš veľký. Taktiež sa dlhodobo nenapĺňajú sľuby o zvyšovaní podielu z HDP na
financovaní vysokých škôl, čo vedie k nedostatočnému objemu financií pre školstvo, a tak nie
je možné reálne zvyšovať kvalitu vysokých škôl.
Rok 2009 bol tretím rokom funkčného obdobia súčasného vedenia univerzity, v
ktorom si stanovilo za cieľ pokračovať v adaptácii a rekonštrukcii priestorov pre priamu
pedagogickú činnosť, t. j. skvalitnenie cvičební a posluchární.
Z dotácie poskytnutej MŠ SR sa podarilo zadaptovať Farmaceutický pavilón
v exteriéri, navyše bol získaný do majetku univerzity s účinnosťou od 1.1.2010.
Po zrekonštruovaní vysokokapacitnej posluchárne v chemickom pavilóne
a zadaptovaní sociálnych zariadení a vstupnej chodby v tom istom pavilóne sa začalo
s komplexnou adaptáciou celého pavilónu s perspektívou jej ukončenia v roku 2010. Táto
rekonštrukcia je financovaná z prostriedkov účelovo poskytnutých MŠ SR.
Po rekonštrukcii ubytovacej a sociálnej časti internátu a dvoch nízkokapacitných
posluchární v priestoroch internátu Školského poľnohospodárskeho podniku, n. o.,
v Zemplínskej Teplici (ďalej len „ŠPP“) sa ďalším účelným využitím finančných prostriedkov
určených na prevádzku ŠPP podarilo vybudovať nové šatne pre študentov a časť pavilónu
spojeného s internátom ŠPP, v ktorom sa nachádza kuchyňa a jedáleň ŠPP.
Realizované boli aj ďalšie stavebné úpravy, napr. na ústave epizootológie
a preventívnej veterinárskej medicíny, na ústave mikrobiológie a gnotobiológie, na ústave
parazitológie, na ústave hygieny zvierat a ochrany životného prostredia, na klinike koní,
klinike malých zvierat a v Ústave vedeckých informácií a knižnici. Podrobnejšie
o realizovaných stavebných úpravách a technických vylepšeniach píšeme v kapitole
o štrukturálnych fondoch EÚ.
Celkový technický stav budov v areáli školy je zlý. V prvom rade jepotrebné opraviť
strešné krytiny a strechy vôbec, vymeniť okná, opraviť omietky, vykonať sanitačnú maľovku
a vymeniť rozvodové siete všetkých médií. Toto, s ohľadom na množstvo finančných
prostriedkov, ktorými univerzita disponuje, nie je možné zrealizovať. Na situáciu upozornila
aj Komisia Európskej únie, ktorá za posledných 14 rokov už druhýkrát evalvovala naše
študijné programy. Táto vyjadrila požiadavku a odporúčanie na investície do rekonštrukcie
budov univerzity, čím by sa v značnej miere zhospodárnila prevádzka.
UVLF v Košiciach v roku 2009 získala finančnú dotáciu MŠ SR vo výške 166 000,00
EUR (5 000 916,00 Sk) na projekt Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovnovzdelávacieho procesu veterinárnych a humánnych lekárov a farmaceutov.
Keďže zdroje na rozvoj vysokých škôl, ktorými disponuje MŠ SR, sú obmedzené,
najreálnejšou cestou na zabezpečenie rozvoja univerzity vidí vedenie UVLF v Košiciach
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v získavaní finančných prostriedkov na rozvoj prostredníctvom štrukturálnych fondov. Rok
2009 môžeme v tomto smere hodnotiť ako veľmi úspešný, univerzite sa podarilo získať
nenávratné finančné príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ:
a) na projekt INFEKTZOON – centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy zo
štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1
a výzvy Podpora centier excelentnosti,
b) na projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí
a zariadení na UVL v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného
programu Výskum a vývoj, opatrenia 5.1 a výzvy Podpora infraštruktúry vysokých
škôl za účelom zlepšenia podmienok vysokých škôl,
c) na projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na UVL v Košiciach zo
štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2
a výzvy Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti,
d) na projekt Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým
ústavom SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu
Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier excelentnosti,
e) na projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu
a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s LF UPJŠ v Košiciach, TU v Košiciach a
Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov v rámci
operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.2 a výzvy Podpora aplikovaného
výskumu, vývoja a transferu technológií.
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XI.
MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH
Významným výsledkom v oblasti medzinárodnej spolupráce je vytvorenie
a podpísanie medzinárodnej zmluvy o spolupráci medzi Univerzitou veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach a Bodø University College z Nórska. Vytvorený spoločný bakalársky
študijný program pre získanie spoločného titulu „Bachelor degree in Animal Science“ (Joint
Bachelor degree in Animal Science) zodpovedá normám vzdelávacieho výboru EAEVE
v zmysle nariadenia 2005/36. Tento program je prvým spoločným študijným programom,
ktorého výučba sa začne realizovať od akademického roku 2010/2011.
Významná a v oblasti veterinárskeho vzdelávania, z celoštátneho a medzinárodného
hľadiska, je nezastupiteľná úloha univerzity pri spolupráci s ostatnými vysokými školami,
výskumnými ústavmi doma i v zahraničí.
Spolupráca s inými vysokými školami je realizovaná v rámci aktívneho členstva
univerzity v nasledovných svetových, európskych a národných združeniach:
a) Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary Association),
b) Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European
Association of Establishments for Veterinary Education),
c) Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST –
Veterinary Network of Students Staff Transfer),
d) Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľnežijúcej fauny (WAVES – Wild
Animals Vigilance Euromediterranean Society),
e) Združenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU - Association of Carpathian Region
Universities) a
f) Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak
Academic Association for International Cooperation).
Za najvýznamnejšiu považujeme spoluprácu s ostatnými veterinárnymi školami v
rámci EAEVE a VetNEST-u, predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou v
Brne, Fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana v Budapešti, Veterinárnou fakultou
Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni, Fakultou veterinárskej
medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclavi, Fakultou veterinárskej medicíny
Univerzity v Záhrebe.
V rámci spoločnosti WAVES sa Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach od
roku 2001 podieľa na univerzitnom postgraduálnom vzdelávaní pre získanie diplomu „Master
International“ v starostlivosti o ochranu európsko-stredomorskej fauny v spolupráci s
Univerzitou v Leone (Španielsko), Univerzitou Federico II v Neapoli (Taliansko),
Univerzitou Tras Os Montes e Alto Douro (Portugalsko).
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XII.
HOSPODÁRENIE UVLF V KOŠICIACH
UVLF vykonávala ekonomické a finančné hospodárenie v roku 2009 v hlavnej činnosti
dotačnej, nedotačnej a v podnikateľskej činnosti v informačnom systéme SAP SOFIA.
Uvedený softvér poskytuje celkový pohľad na finančné hospodárenie, ale súčasne aj analyticky
umožňuje sledovať tok finančných prostriedkov. Jeho implementácia, využívanie a výstupy nie
vždy zodpovedali požiadavkám univerzity, najmä v oblasti účtovníctva a výkazníctva.
Spracovávanie účtovných a ekonomických finančných operácií v roku 2009 bolo
ovplyvňované zmenou v účtovnej osnove, platnou od 1. 1. 2008.
Významnou mierou bol výkon činností v oblasti ekonomiky ovplyvnený prechodom
na novú menu euro od 1. 1. 2009, realizácia v jednotlivých moduloch SAP bola technicky,
administratívne ako aj časovo náročná. V hodnotenom roku bol na UVLF vykonaný povinný
audit audítorskou spoločnosťou Košice Audit, s. r. o. a UVLF začala riešiť nový projekt
financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ OAE02.
Kladný výsledok hospodárenia dosiahla univerzita v hlavnej činnosti, ako aj v okruhu
podnikateľskej činnosti. Univerzite sa v roku 2009 podarilo pokračovať v napĺňaní cieľa
postupne znižovať stratu z prvých rokov hospodárenia po transformácii vysokých škôl. Strata
v hlavnej činnosti sa síce postupne znižuje, avšak tempo poklesu nie je možné urýchliť,
nakoľko strata je spôsobená predovšetkým vysokými odpismi za majetok, obstaraný pred
rokom 2002, ktoré neboli finančne kryté po transformácii vysokých škôl. Uvedenú skutočnosť
potvrdzujú údaje v tabuľke, v ktorej je premietnutý vývoj hospodárskeho výsledku UVLF od
roku 2002, kedy došlo k zmene v hospodárení verejných vysokých škôl. UVLF nemá
vytvorený dostatočný priestor na tvorbu finančných zdrojov na zhodnocovanie majetku,
predovšetkým na pokrytie odpisov a tvorbu fondu reprodukcie, je nútená vytvárať vlastné
zdroje a tieto používať na úhradu takých výdavkov, ktoré nemá kryté dotáciou MŠ SR.
V roku 2009 hospodárila UVLF s finančnými prostriedkami, získanými z viacerých
zdrojov, a to s finančnými prostriedkami pridelenými MŠ SR na základe zmluvy o dotácii,
s prostriedkami charakteru dotácie, ako aj s vlastnými výnosmi v hlavnej a podnikateľskej
činnosti.
Tab. 19 Výnosy a náklady UVLF za rok 2009 (v €)

1. Výnosy

12942244,78

524 095,96

13 466 340,74

11 635 464,38

628 626,44

Index
2009/
Spolu
2008
12 264 090,82 109,80

2. Náklady

12 744 216,77

489 556,03

13 233 772,80

11 777 235,61

450 242,32

12 227 477,93

108,23

198 028,01

34 539,93

232 567,94

-141 771,23

178 384,12

36 612,89

635,21

198 028,01

34 539,93

232 567,94

-141 771,23

173 371,84

31 600,61

735,96

P.
č

Ukazovateľ

Výsledok
hospodárenia
3. (pred
zdanením)
Výsledok
hospodárenia
4. (po
zdanení)

2009
HČ

2008

PČ

Spolu

HČ

PČ

Hospodárenie v roku 2009 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom charakteristické
celkovým vyšším rastom výnosov i nákladov. Výnosy
dosiahli vyšší index rastu ako
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náklady, čo je pozitívny ukazovateľ. Pomer rastu výnosov a nákladov je v jednotlivých
okruhoch činnosti rozdielny. V hlavnej činnosti index rastu predstavuje u výnosov hodnotu
111,20 a u nákladov 108,82. V podnikateľskej činnosti bol dosiahnutý opačný pomer, a to
nižší rast výnosov – index 83,30 a nárast nákladov - index 108,70.
Vývojová krivka výnosov a nákladov za obdobie od roku 2002, kedy boli vysoké školy
transformované na verejné vysoké školy so súčasnou zmenou v hospodárení, poukazuje na
kvalitatívny posun v hospodárení univerzity napriek počiatočnému „stratovému“
hospodáreniu. Dodržanie trendu vyššieho rastu výnosov oproti nákladom sa prejavilo
dosiahnutím medziročných poklesov straty až do dosiahnutia
kladného výsledku
hospodárenia.
Celkové výnosy v hlavnej činnosti UVLF v roku 2009 vzrástli oproti roku 2008
v absolútnej čiastke o 1 306 784,22 €, rast je evidentný u každého druhu výnosov. Dotačné
výnosy vzrástli predovšetkým z dôvodu valorizácie miezd, obsahujú odpisy z majetku,
obstaraného z kapitálovej dotácie, výnos z nevyčerpanej dotácie z rokov 2006 - 2008, so
súčasným znížením výnosov o nevyčerpanú účelovú dotáciu z roku 2009.
U výnosov charakteru dotácie je pokles oproti minulému roku spôsobený nižšími
výnosmi z riešenia projektu SK001, ktoré boli poskytnuté z Nórskeho finančného
mechanizmu a Štátnej pokladničnej správy. Vlastné výnosy v porovnaní s uplynulým rokom
vzrástli poskytovaním vzdelávania zahraničným študentom, zvýšenými aktivitami v oblasti
klinickej činnosti a činností, súvisiacich so starostlivosťou o kone. Túto skutočnosť
potvrdzuje aj vývoj podielu jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch.
Náklady hlavnej činnosti v roku 2009 vzrástli oproti roku 2008 o 966 981,16 €. Z toho
najvyšší podiel na náraste predstavujú náklady na dane, reprezentačné, odvoz odpadu.
Naopak náklady na spotrebu materiálu, energie, opravu a údržbu zaznamenali mierny pokles,
resp. sa udržali na úrovni roku 2008. Klesajúci trend nákladov bol zaznamenaný aj napriek
dobudovaniu pavilónu farmácie a jeho vnútorným interiérovým vybavením. Výučba
študijného programu Farmácia, si vyžiadala náklady aj na materiál na výučbu a vedu, ako sú
chemikálie, krmivo, potraviny, laboratórny materiál a lieky.
V kategórii ostatných nákladov sú zahrnuté predovšetkým náklady za riešenie
výskumných úloh v spoluriešiteľstve, znalecké posudky, štúdie, projekty – univerzita sa
uchádzala o projekty v rámci štrukturálnych fondov, za služby, ako sú napr. laboratórne
vyšetrenia a rozbory, prekladateľská činnosť, starostlivosť o areál a jeho údržba.
V podnikateľskej činnosti došlo k vyššiemu tempu rastu nákladov oproti výnosom.
Kým výnosy v porovnaní s uplynulým rokom klesli o 16,63 %, náklady dosiahli rast vyšší
o 8,73 %. V nákladoch PČ sú účtované odpisy prenajatého majetku. Hospodársky výsledok
v podnikateľskej činnosti sa na celkovom HV podieľal výškou 14,85 %.
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XIII.
SYSTÉM KVALITY
Efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce sa na
Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach hodnotí na úrovni:
a) univerzitnej,
b) národnej a
c) medzinárodnej.
Na úrovni univerzity je efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej práce hodnotená pravidelne na zasadnutiach Vedeckej rady univerzity a Kolégia
rektora, kde diskusia vyúsťuje do uznesení, návrhov a odporučení a dvakrát ročne na
zasadnutiach Akademického senátu univerzity. Pedagogická komisia, Komisia pre výrobnú a
odbornú prax a stáže, Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť a Zahraničná komisia, ako
poradné orgány rektora, na svojich zasadnutiach okrem koncepčných otázok, zameraných na
výučbu, vedecko-výskumnú oblasť a medzinárodnú spoluprácu sa zaoberajú pripomienkami a
návrhmi zo zasadnutí katedier, hodnoteniami študentov (hodnotenie vyučovacieho procesu a
kvality výučby vysokoškolskými učiteľmi) a pripravujú podkladové materiály do Vedeckej
rady univerzity a Kolégia rektora, ako aj na zasadnutia Akademického senátu univerzity.
Členmi uvedených komisií sú aj zástupcovia študentov.
Za účelom zvyšovania úrovne a tvorivého podnecovania výchovno-vzdelávacej
a vedecko-výskumnej práce pedagogicko-vedeckých pracovníkov univerzity, má univerzita
vypracovaný systém hodnotenia tvorivých pracovníkov, katedier, kliník, ústavov a oddelení.
Kritériá na hodnotenie tvorivých pracovníkov, ktoré boli schválené vo Vedeckej rade
a v Akademickom senáte univerzity a sú priebežne aktualizované, zahŕňajú hodnotenie
výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti každého tvorivého
pracovníka univerzity.
Hodnotenie sa vykonáva periodicky každý rok od roku 2000, vždy za ostatné tri roky
a je zverejňované na intranetovej stránke univerzity.
Na úrovni národnej je univerzita hodnotená Akreditačnou komisiou Slovenskej
republiky.
Na úrovni medzinárodnej bola na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
vykonaná evaluácia Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcii pre veterinárne
vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE - European Association Establishments for
Veterinary Education), evaluácia aproximácie vzdelávania v oblasti veterinárnej medicíny
medzi Slovenskou republikou a Komisiou EÚ – TAIEX a reevaluácia Edukačnou komisiou
Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli (EAEVE European Association Establishments for Veterinary Education).
Na základe výsledkov evaluácie Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií
pre veterinárne vzdelávanie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach zaradená na
„Zoznam evaluovaných a odporúčaných veterinárnych škôl EAEVE“ s konštatovaním, že
študijné programy „Všeobecné veterinárske lekárstvo“ a „Hygiena potravín“ napĺňajú kritériá
nariadení 78/1026/EEC a 78/1027/EEC (v súčasnosti smernica EÚ 2005/36/ES).
UVLF v Košiciach sa dlhodobo snaží o kvalitu tak v oblasti vedecko-výskumnej ako
aj v oblasti pedagogickej a za týmto účelom sa snaží vypracovať vlastné štandardizované
postupy na hodnotenie kvality, ktoré majú odrážať špecifickosť postavenia univerzity
v systéme slovenských vysokých škôl.
Na úrovni manažmentu univerzity je problematické zaviesť do hodnotenia štandardy
kvality osvedčené pre technické vysoké školy. Hodnotenie kvality výsledkov dosahovaných
v jednotlivých oblastiach sa vykonáva na úrovni vedenia univerzity. Vedenie má pripravené
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parametre pre meranie kvality vedeckej a výskumnej činnosti, ktoré sa priamo odvíjajú od
parametrov kvality, ktorými danú oblasť hodnotí cez dotácie vysokým školám MŠ SR.
Osobitne sa hodnotí aj systém finančného riadenia, t.j. kvalita rozpočtu a jeho
dodržiavanie, dosahovanie stanovených cieľov v mimo dotačných zdrojoch. Rezervy má
univerzita v efektívnom hodnotení cielených úspor v oblasti tepelných a elektrických médií.
V oblasti vzdelávania sa hodnotí jej úroveň jedenkrát ročne vo vzdelávacej činnosti
vedeckej rade univerzity, prijímajú sa závery, stanovujú sa ciele na zlepšenie činností v danej
oblasti a po stanovenom intervale sa vyhodnocuje ich plnenie. Z pohľadu študentov univerzita
vykonáva hodnotenie študijných predmetov a hodnotenie pedagógov. Vzhľadom na
anonymitu hodnotenia je potrebné takéto hodnotenia brať s rezervou, napriek tomu na
zasadnutiach katedier, kliník a ústavov sa prijímajú opatrenia na odstránenie prípadných
nedostatkov. Navyše, prevažná časť pedagógov takéto hodnotenie považuje za nesystémové
a navyše hodnotenie pedagóga je často v nepriamej úmere k jeho náročnosti. Na
celouniverzitnej úrovni sa tiež prijímajú opatrenia, ktoré vedú k cieľu zvyšovať kvalitu
pedagogického procesu vo všetkých jeho zložkách. Doporučenie hodnotiť kvalitu
pedagogického procesu prostredníctvom študijných výsledkov nepovažuje vedenie univerzity
za dobrý nástroj, nakoľko efekt by mohol byť aj opačný a veľmi tendenčný. Za najlepšie
hodnotenie kvality študentov považuje univerzita ich hodnotenie v popromočnej praxi najmä
zo strany zamestnancov štátnej správy vo veterinárnej oblasti, ako aj zo strany súkromných
veterinárnych lekárov, ako dvoch najväčších zamestnávateľov absolventov univerzity.
Tvorivá činnosť je hodnotená na základe kvantitatívnych ukazovazeľov, ktoré
vypovedajú aj o kvalite vykonávanej vedecko-výskumnej činnosti a z toho rezultujúcej
publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov. Systém funguje viac ako desať rokov a po
odstránení prvotných nedostatkov je všeobecne akceptovaný drvivou väčšinou pedagógov
a vedeckých pracovníkov univerzity.
Aj keď v roku 2009 na univerzite neprebehlo žiadne hodnotenie zo strany
kompetentných inštitúcií či na úrovni národnej alebo medzinárodnej, univerzita zbierala
a triedila údaje, ktoré sú podkladom pre rôzne hodnotenia, ktorými univerzita periodicky aj
neperiodicky prechádza.
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XIV.
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice,
IČO: 397 474, DIČ: Sk 2020486699
Telefón na sekretariát rektora –
+421 55 6325293
Fax na sekretariát rektora –
+421 55 2981132
E-mail na sekretariát rektora –
sekretariat@uvlf.sk
V prípade potreby poskytnutia ďalších údajov podľa oblastí činnosti doplňujúce údaje
poskytnú:
prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, e-mail:
mojzisova@uvlf.sk
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium, email: ondrasovicova@uvlf.sk
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné
styky, e-mail: legath@uvlf.sk
doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor pre rozvoj školy a styk s praxou, e-mail:
korimp@uvlf.sk
JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka, e-mail: rolfova@uvlf.sk
Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: kundrikova@uvlf.sk
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XV.
SUMÁR
UVLF v Košiciach bola prvou vysokou školou na Slovensku, kde sa 27. apríla 2007
začal proces komplexnej akreditácie. Keďže bola rozpracovaná novelizácia všeobecne
záväzných právnych predpisov, bol tento proces predĺžený a univerzita doplnila akreditačný
spis o údaje za obdobie ďalších dvoch rokov. Na základe návrhu hodnotiacej správy
vypracovanej pracovnou skupinou Akreditačnej komisie a následného schválenia hodnotiacej
správy Akreditačnou komisiou, ktorá bola doručená Ministerstvu školstva SR 11. novembra
2008, vydal minister školstva SR rozhodnutie o výsledkoch komplexnej akreditácie, ktorým
priznal UVLF v Košiciach právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia
študijných programov – bezpečnosť krmív a potravín a kynológia na 1. stupni
vysokoškolského štúdia, trh a kvalita potravín, produkčné zdravie zvierat a ochrana životného
prostredia na 2. stupni, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia na
spojenom 1. a 2. stupni a 16-tich študijných programov na 3. stupni. Univerzita má priznané
právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 12
študijných odboroch. Akreditačná komisia na základe zhodnotenia spĺňania kritérií začlenenia
vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy skonštatovala, že UVLF v Košiciach tieto
kritériá spĺňa. Minister školstva SR uvedený návrh akceptoval a univerzita sa tak stala prvou
verejnou školou v Slovenskej republike, ktorá bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy.
Dekrét o tomto zaradení odovzdal rektorovi podpredseda vlády a minister školstva SR Ján
Mikolaj 5. marca 2009 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UVLF v Košiciach. Vo
svojom vystúpení zdôraznil vynikajúce výsledky komplexnej akreditácie i pozitívne vnímanú
medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami a inštitúciami, mobilitu študentov
i zamestnancov, vysoký štandard poskytovaného vzdelania, modernosť učebných postupov
a komplexnosť celkovej práce univerzity. Následne 27. novembra 2009 na základe
hodnotiacej správy o komplexnej akreditácii činností univerzity vydalo Ministerstvo školstva
SR univerzite osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj. Výskumná činnosť bola
hodnotená podľa kritérií začlenenia vysokej školy medzi univerzitné vysoké školy a podľa
tohto osvedčenia univerzita spĺňa kritérium KZU-1.
Rok 2009 bol pre univerzitu významným aj tým, že oslavovala 60. výročie svojho
založenia. Toto jubileum stálo v centre pozornosti už počas otvorenia akademického roku
2009/2010 spojeného s udelením pamätnej medaily tým súčasných zamestnancom univerzity,
ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj. Vrcholným podujatím osláv bolo slávnostné zasadnutie
vedeckej rady 23. septembra 2009, kedy sa v aule zišli členovia vedeckej rady, akademickí
funkcionári vysokých škôl zo Slovenska i zahraničia, predstavitelia štátnej a verejnej správy,
mestskej samosprávy, súčasní a bývalí zamestnanci i absolventi univerzity. Rektor univerzity
v príhovore zdôraznil nenahraditeľnosť veterinárskej vedy, ktorá musí reagovať na zmeny
v dnešnom globálnom svete, pre ktorý viac ako kedykoľvek platí Jeden svet – jedno zdravie
– jedna medicína. Počas zasadnutia rektor odovzdal pamätnú medailu vydanú pri tejto
príležitosti prvým absolventom univerzity i jej emeritným učiteľom a akademickým
funkcionárom. Po skončení zasadnutia vedeckej rady pokračovali oslavy záhradnou
slávnosťou v priestoroch areálu univerzity už za účasti všetkých zamestnancov a ďalších
pozvaných hostí. V to popoludnie odovzdal rektor univerzity pamätné medaily
predstaviteľom ústavov SAV, ústrednému riaditeľovi ŠVPS SR a prezidentovi Komory
veterinárnych lekárov SR a neskôr aj akademickým funkcionárom vysokých škôl, a zároveň
od nich prijal pozdravné listy, medaily či iné dary.
Zasadnutiu vedeckej rady predchádzala slávnostná prezentácia filatelistickej celistvosti
na otvorení filatelistickej výstavy v dňoch 18. 9. – 27. 9. v Technickom múzeu v Košiciach.
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Univerzita využila svoje jubileum aj na to, aby zvečnila svoju históriu i svoju súčasnosť aj
v umeleckej podobe. Dlhoročná spolupráca univerzity s klubom košických filatelistov, medzi
ktorými je aj mnoho veterinárnych lekárov, našla výraz vo vydaní poštovej celiny s prítlačou,
príležitostnej pečiatky, známky s personalizovaným kupónom, ktorého motív vychádzal zo
vzdelávania veterinárnych lekárov, a kašetovej pečiatky, ktoré vo svojom spojení predstavujú
filatelistickú celistvosť. Ústredným motívom celinovej obálky sa stala vstupná brána do
areálu vtedajšej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktorá symbolizuje podstatu poslania
univerzity – otvárať bránu poznania tým, ktorí cez ňu prejdú. A táto myšlienka sa stala
mottom či krédom, ktorým by sa univerzita rada prezentovala – COGNITIO IANUA
SAPIENTIAE – Poznanie brána múdrosti. Tento motív pôvodnej brány bol zvečnený
v bronze aj na pamätnej medaile, vydanej bezprostredne k výročiu prvýkrát v histórii školy,
ktorú rektor odovzdával pri príležitosti osláv 60. výročia založenia školy, a rovnako sa objavil
na obálke vydanej monografie – Šiesta desaťročnica Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach, v ktorej sa kolektív autorov snažil priniesť svoj vlastný, osobitý a netradičný
vklad zachytávajúci zmeny, ktorými v uplynulom období univerzita prešla.
Spoločenskou súčasťou osláv bol slávnostný koncert Štátnej filharmónie Košice
v Dome umenia dňa 24. 9. 2009 s následnou recepciou, na ktoré boli pozvaní súčasní i bývalí
zamestnanci univerzity, zástupcovia štátnej veterinárnej a potravinovej správy, komory
veterinárnych lekárov, akademickí funkcionári vysokých škôl a reprezentanti verejného
a politického života.
Odbornú rovinu osláv reprezentovali dve odborné konferencie. 24. septembra 2009 sa
uskutočnila medzinárodná konferencia Škola – veda – prax I. usporiadaná v spolupráci so
Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov SR, ktorá
bola určená pre pracovníkov štátnych orgánov ochrany zvierat, veterinárskej a chovateľskej
praxe, výskumných ústavov, univerzít a ďalších záujemcov. Konferencia bola zameraná na
aktuálne otázky ochrany a welfare hospodárskych zvierat, znečistenie životného prostredia,
bezpečnosti krmív a potravín, laboratórnej diagnostiky a epizootológie. V dňoch 25. – 27.
septembra 2009 to bola odborná konferencia Škola – veda – prax II. realizovaná v spolupráci
s Komorou veterinárnych lekárov SR, Slovenskou asociáciou veterinárnych lekárov malých
zvierat, Združením veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, Slovenskou hipiatrickou
spoločnosťou, Slovenskou asociáciou aviárnej medicíny a Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou SR. Po prvýkrát v histórii univerzity sa zorganizovalo podujatie
takýchto rozmerov určené pre širokú veterinárnu verejnosť pôsobiacu v terénnej praxi, pre
ktorých boli v sekciách pripravené prednášky a workshopy aj za účasti zahraničných
odborníkov svetového významu, a to v spojení s výstavou firiem.
Na záver osláv sa v našom jazdeckom areáli v dňoch 26. 9. – 27. 9. 2009 konali
otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska vo voltíži sprevádzané vystúpeniami klubu
poľovníckej kynológie a agility, ukážkami práce policajnej hipológie a kynológie či ukážkami
hipoterapie.
Univerzita v roku 2009 nežila len minulosťou. Medzi významné projekty univerzity
zamerané na jej rozvoj patrí i získavanie a využívanie zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ.
V súčasnom období sa sústreďujeme predovšetkým na implementáciu 6 projektov, pričom
v 4 prípadoch má UVLF postavenie konečného prijímateľa pomoci a v 2 prípadoch partnera
projektu. Do prvej skupiny projektov patrí projekt s názvom INFEKTZOON – Centrum
excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, pre ktorý boli schválené výdavky v sume
1 296 766,68 € a ktorého aktivity sa začali realizovať v júni 2009. Ďalej projekt Zvýšenie
kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach s
výdavkami v sume 5 241 145,09 € so začiatkom realizácie v júli 2009. Pre projekt Nové
študijné programy a vzdelávanie na UVL v Košiciach boli schválené výdavky v sume
1 049 998,00 €. Pre individuálny projekt s názvom Biotechnologické a naturálne produkty pre
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zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné potraviny boli pod gesciou Úradu vlády SR, ktorý je
poskytovateľom finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, schválené výdavky v sume 453 250,00 €. Do druhej
skupiny projektov, kde UVL je partnerom prijímateľa finančnej pomoci, patrí projekt
s názvom Centrum excelentnosti pre parazitológiu, ktorého konečným prijímateľom je
Parazitologický ústav SAV (55 688,77 €) a projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými
kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív, v ktorom hlavným
partnerom je Ústav materiálového výskumu SAV a UVLF zaujíma pozíciu partnera projektu
spolu s Lekárskou fakultou UPJŠ. Pre UVL boli schválené celkové oprávnené výdavky
v sume 94 450,00 €.
Univerzita bola tiež úspešná pri získaní finančnej dotácie MŠ SR vo výške 141 837,62
EUR (4 273 000,00 Sk) na projekt Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovnovzdelávacieho procesu veterinárnych a humánnych lekárov a farmaceutov.
Medzi prvoradé úlohy vedenia patrí skvalitnenie podmienok pre priamu pedagogickú
činnosť, s čím súvisí pokračovanie v adaptácii a rekonštrukcii priestorov, t. j. skvalitnenie
cvičební a posluchární. Farmaceutický pavilón sa podarilo zadaptovať v exteriéri v podstate
celý, navyše bol získaný do majetku univerzity s účinnosťou od 1.1.2010. Po zrekonštruovaní
vysokokapacitnej posluchárne, sociálnych zariadení a vstupnej chodby v chemickom pavilóne
sa začalo s komplexnou adaptáciou celého pavilónu s perspektívou jej ukončenia v roku 2010.
Významnej rekonštrukcii sa podrobil Školský poľnohospodársky podnik, n. o., v Zemplínskej
Teplici, ktorý je špecifickým pracoviskom UVLF, keďže vytvára podmienky pre praktickú
výučbu študentov univerzity, pre vedecko-výskumnú činnosť a technicky a materiálne
zabezpečuje ich priebeh, pričom pokrýva aj potreby klinických pracovísk živým materiálom
a krmivom. Po rekonštrukcii ubytovacej a sociálnej časti internátu a dvoch posluchární sa
ďalším účelným využitím finančných prostriedkov určených na prevádzku podarilo
vybudovať nové šatne pre študentov a časť pavilónu spojeného s internátom, v ktorom sa
nachádza kuchyňa a jedáleň.
Významnou a výraznou udalosťou sa stala zmena názvu univerzity. Národná rada SR
na svojom zasadnutí 1. decembra 2009 schválila nový názov Univerzity veterinárskeho
lekárstva v Košiciach. S účinnosťou od 15. januára 2010 je názov školy Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Naplnila sa tak dlhodobá snaha vedenia
univerzity nielen vybudovať od základov nový študijný program farmácia, ale aj premietnuť
tento významný počin v živote univerzity do jej názvu rok pred promóciou jej prvých
absolventov.
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