
 

 

  
 

 
 

 

Košice, 31. marec 2020 

Č. k.: RUVLF000007/2020-ŠO-053 

Nariadenie rektorky 

Podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID – 

19 v európskom priestore a najnovším svetovým vývojom rektorka UVLF v Košiciach pre študentov 

študujúcich v slovenskom jazyku vydáva nasledujúce nariadenie:   

1. Vyučovací proces bude do konca letného semestra 2019/2020 pokračovať vo forme 

dištančného vzdelávania pre všetky ročníky a všetky študijné programy. 

2. Všetky stanovené hodnotenia (zápočty a skúšky) sa budú vykonávať on-line v intenciách 

harmonogramu štúdia na ak. r. 2019/2020, toto nariadenie sa nevzťahuje na štátne skúšky 

a obhajoby záverečných prác. Spôsob absolvovania zápočtov a skúšok Vám vopred 

oznámime.  

3. Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác v ak. r. 2019/2020 musia byť v súlade so súčasnou 

legislatívou, musia byť uskutočňované osobne, ústne a pred skúšobnou komisiou.  

Dátumy štátnych skúšok a obhajob záverečných prác pre študentov študujúcich v slovenskom 

jazyku zatiaľ ostávajú nezmenené. V prípade akýchkoľvek zmien, študenti budú vopred 

informovaní.   

4. Odborné praxe, klinické praxe, kynologické stáže, kynologické praxe  a lekárenské praxe 

viazané na ak. r. 2019/2020 v prípade, že sa nebudú dať realizovať v tomto akademickom 

roku, musia študenti ukončiť najneskôr do konca štúdia na UVLF v Košiciach (najneskôr pred 

poslednou štátnou skúškou). Je v záujme študentov, aby tieto praxe a stáže absolvovali čo 

najskôr. Toto usmernenie sa netýka študentov končiacich ročníkov. 

5. Povinná klinická prax naplánovaná na akademický rok 2019/2020 pre študentov 5. ročníka 

ŠP VVL, klinická prax pre študentov 2. ročníka ŠP K-DF a 3. ročníka ŠP K-ExF môže byť 

nahradená napr. praxou u súkromných veterinárnych lekárov, terénnou praxou 

u veterinárnych lekárov podľa druhu zvierat.  Počet hodín, postupy práce, činnosti 

a nadobudnuté zručnosti sa musia zaznamenať do Záznamníka klinickej a odbornej praxe 

študentov pre ŠP VVL, HP a K. Musia byť náležite potvrdené a podpísané zodpovedným 

veterinárnym lekárom. Ak študent nie je schopný absolvovať všetky povinné hodiny pre rôzne 

druhy zvierat, bude tieto chýbajúce hodiny praxe musieť ukončiť v nasledujúcom 

akademickom roku na pracoviskách UVLF v Košiciach. Toto usmernenie sa týka aj študentov 

4. ročníka ŠP HP v rozsahu 10 hodín klinickej praxe venovanej vtákom, exotickým a voľne 

žijúcim zvieratám. 

Vážení študenti, vedenie UVLF v Košiciach urobí všetko pre to, aby všetkým študentom 

UVLF v Košiciach bolo umožnené absolvovať akademický rok 2019/2020. Nie je záujmom 

univerzity komplikovať už aj tak komplikovanú situáciu. Prosím uvedomte si, že naša univerzita je 

zodpovedná za Vaše vzdelávanie. Chceli by sme Vás ubezpečiť, že vynaložíme všetko úsilie, aby 

súčasná situácia neohrozila Vaše štúdium. 

        

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