


EditoriálARDO

Zdraví vás Ardo.

Ardo je študentský časopis Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach a áno, zdraví aj teba. 
Avšak, špeciálne TEBA – uchádzačku/uchádzača 
o štúdium na našej univerzite. Viem pochopiť, že 
nečelíš práve najjednoduchšiemu rozhodnutiu. 
O svojom profesijnom nasmerovaní sa predsa 
len nerozhodujeme každý deň. Preto je úplne 
prirodzené, ak máš posledné dni po ruke pribalené 
kombo: neistota, rozpačitosť a k tomu nepokoj - dva 
plus jeden zdarma. Pochybnosť ťa sprevádza snáď 
aj pri úplne základných, no nie banálnych otázkach. 
Celkom pochopiteľne. A možno sa spomínaný 
opis na teba ani náznakom nevzťahuje a si na 
betón presvedčená/ý o správnosti svojho ďalšieho 
životného kroku. V lavíne neistôt je jedno isté, naša 
univerzita ti zaručene ponúka kvalitné vzdelávanie 
sa v hneď niekoľkých akreditovaných študijných 
programoch. Ak sa v niektorom z nich vidíš, s jeho 
náplňou sa stotožňuješ, rozhodnutie sa pre našu 
univerzitu neoľutuješ. V každom prípade ti v mene 
celej redakčnej rady intenzívne držím palce v rámci 
tohto životného míľnika. Verím, že udrieš klinček po 
hlavičke a rozhodneš sa správne!
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UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach poskytuje veterinárske a farmaceutické  
vzdelávanie v Slovenskej republike. Jej vznik 
sa datuje do decembra 1949 s názvom Vysoká 
škola veterinárska v Košiciach. Od obdobia 
svojho vzniku bol názov viackrát menený, 
menilo sa vnútorné usporiadanie a profilovanie 

Čo predstavuje naše logo?
Had (užovka stromová) trojnásobne omotaný okolo Eskulapovej palice a skosené písmeno “V” – 
symbolizujú veterinársku medicínu, lekárnické váhy symbolizujúce farmáciu.

univerzity. Spoločenské zmeny, požiadavky praxe 
a snaha o konkurencieschopnosť prispievajú 
k skvalitňovaniu a neustálemu progresu v 
poskytovaní kvalitného vysokoškolského vzde-
lávania a tvoria zázemie pre moderný výskum. 
Univerzita dnes poskytuje vysokoškolské štú-
dium v slovenskom a anglickom jazyku.

www.uvlf.sk
UVLF v Košiciach nájdete aj na Facebooku!

Ak chcete, aby vám žiadna z našich noviniek neunikla, kliknite na našej Facebookovej stránke na „páči 
sa mi to“.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

ARDO
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UNIVERZITA VTEDY
• Úplne prvé prijímacie pohovory sa 
 uskutočnili na rektoráte vtedy ešte 
 Vysokej školy veterinárskej 30. 9. 1949 
 v Košiciach.
• Prvým rektorom univerzity bol prof. 
 MVDr. Ján Hovorka.
• Škola začala svoju činnosť v skromných 
 podmienkach, prakticky bez vybavenia, 
 tieto nedostatky však kompenzovalo 
 nadšenie a usilovnosť študentov, 
 zamestnancov a učiteľov.
• Univerzita celkovo zmenila svoj názov 
 dvakrát, prvýkrát v roku 1992, kedy z VŠV 
 vznikla Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL) a druhýkrát v roku 2010, kedy dostala názov 
 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF).
• Historicky prvou ženou na mieste rektora univerzity od 1. februára 2015 je Dr. h.c. prof. MVDr. Jana 
 Mojžišová, PhD.

UNIVERZITA DNES

• Tak, ako aj všetky oblasti života 
 kultúrneho a spoločenského 
 života, aj univerzitný život  
 poznačila pandémia korona- 
 vírusu. 
• Letný semester akademického 
 roka 2019/2020 sa začal ešte 
 klasickým, prezenčným vyučo- 
 vaním, ktoré ale bolo 13. marca 
 2020 prerušené, a výučba sa 
 presunula do online priestoru. 
• Všetky prednášky, cvičenia a 
 neskôr aj skúšky študenti  
 absolvovali online, s výnimkou 
 štátnych skúšok a obhajob 
 diplomových a bakalárskych prác, ktoré prebiehali na univerzite za sprísnených hygienických 
 a protipandemických opatrení v úzkom kruhu štátnicových komisií bez prítomnosti školiteľov a 
 oponentov. 
• Zimné skúškové obdobie „pandemického“ akademického roka 2020/2021 vrátane štátnych skúšok 
 už prebieha online, a taktiež vyhliadky letného semestra od februára naznačujú, že celý výučbový 
 proces a udalosti s ním spojené budú v súvislosti so zabezpečením zníženia šírenia sa infekcie 
 Covid-19 prebiehať online formou. 
• Taktiež prípravný kurz, ktorý má pomôcť záujemcom o štúdium na UVLF s prípravou na prijímacie 
 konanie, bude organizovaný online formou.
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MIMORIADNY ÚSPECH NAŠEJ UNIVERZITY!
UVLF ZÍSKALA MEDZINÁRODNÚ EVALVÁCIU A AKREDITÁCIU!

Európske združenie inštitúcií pre veterinárske 
vzdelávanie (EAEVE – European Association 
of Establishments for Veterinary Education) 
realizovalo v rokoch 2015 a 2016 hodnotenie 
našej univerzity.
Hodnotenia sa skladá z dvoch fáz. Prvá etapa 
– evalvácia – znamená súhlas, že hodnotená 
inštitúcia  je v súlade s európskou smernicou 
pokiaľ ide o odbornú prípravu veterinárnych 
lekárov. Druhá etapa – akreditácia – sa 
zameriava na kvalitu nielen samotnej výučby, 
ale všetkých ďalších činností a vôbec celého 
fungovania školy vrátane starostlivosti o welfare 
študentov a zamestnancov. Získať akreditáciu 
nie je jednoduché, lebo to znamená, že škola 
dodržiava náročné, všeobecne akceptované a 
príslušné akademické štandardy a  poskytuje 
vzdelávanie prijateľnej kvality. 
Pripraviť sa na návštevu medzinárodného tímu 
expertov si vyžiadalo spoluprácu všetkých 
zamestnancov univerzity i študentov. V októbri 

2015  navštívil univerzitu 11-členný tím 
expertov z Írska, Dánska, Talianska, Francúzska, 
Španielska, Belgicka, Fínska a aj z ďalekého 
Nového Zélandu. Záver ich hodnotenia hovoril, 
že máme tri nedostatky, ktoré musíme odstrániť, 
ak chceme byť úspešní. A my sme uspieť veľmi 
chceli! Neprešiel ani rok a v septembri 2016 
prišiel tím expertov znovu. 
A proces hodnotenia univerzity EAEVE sa 
úspešne zavŕšil. Po tom, ako tím expertov po 
opakovanej návšteve  odporučil našu univerzitu 
zaradiť medzi evalvované aj akreditované 
školy, padlo rozhodnutie na zasadnutí  ECOVE 
(European Committee of Veterinary Education 
–  Európsky výbor pre veterinárne vzdelávanie) 
dňa 23. 11. 2016. 

ECOVE definitívne rozhodnutie znie:
Univerzita veterinárskeho lekárstva

a farmácie v Košiciach je
EVALVOVANÁ a AKREDITOVANÁ
(APPROVAL & ACCREDITATION)

Naša univerzita sa zaradila k vtedy len 11 európskym školám (z celkového počtu 96),
ktoré získali status evalvovanej a akreditovanej vysokej školy! 

Naši absolventi si môžu byť istí, že ich diplom
z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

bude atraktívny pre zamestnávateľov doma i na celom svete!
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AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
NA UVLF V KOŠICIACH

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v 
Slovenskej republike. Je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti poskytuje vzdelanie pre vyše 1 900 
študentov v akreditovaných študijných programoch:

1. stupeň vysokoškolského štúdia
Študijný program kynológia    
Študijný program bezpečnosť krmív a potravín 
Študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii hipoterapii

spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia
Študijný program  všeobecné veterinárske lekárstvo
Študijný program  hygiena potravín     
Študijný program  farmácia   

2. stupeň vysokoškolského štúdia
Študijný program  trh a kvalita potravín 

 študijný program dĺžka štúdia titul
 kynológia (D-DF, K-ExF) DF 3 roky, ExT 4 roky Bc.
 bezpečnosť krmív a potravín (BKaP-DF) DF 3 roky Bc.
 vzťah človek - zviera a jeho využitie
 v canisterapii a hipoterapii (CANHIP-DF, CANHIP-ExF) DF 3 roky, ExT 4 roky  Bc.
 všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL) 6 rokov MVDr.
 hygiena potravín (HP) 6 rokov MVDr.
 farmácia (F) 5 rokov Mgr.
 trh a kvalita potravín (TaKP-DF) DF 2 roky Mgr.

DF – denná forma štúdia
ExF – externá forma štúdia

Informácie nájdete aj na www.uvlf.sk alebo na www.facebook.com/uvlf.sk

PROFIL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent bakalárskeho študijného programu 
bezpečnosť krmív a potravín ovláda základné 
chemické a biologické normy súvisiace s 
kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a 

ŠP BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN

krmív a je zorientovaný v právnych predpisoch 
upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť 
potravín a krmív. Zároveň sú mu poskytnuté 
poznatky zo základov technológie výroby a 

PROFIL ABSOLVENTA
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manipulácie s krmivami a potravinami. Trojročné 
štúdium taktiež poskytne znalosti z oblasti 
informatiky, štatistiky, bioštatistiky, ekonómie, 
manažérskej etiky, obchodných spoločností a ich 
riadenia. Záver štúdia je orientovaný na analýzu 
rizika a tvorbu bezpečnostných systémov (HACCP, 
príručky hygienickej praxe) pre jednotlivé 
sektory výroby potravín a krmív. Absolvent 
bakalárskeho štúdia má možnosť pokračovať v 
štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom 
programe – trh a kvalita potravín. Štúdium 
poskytne absolventovi poznatky, ktoré môže 
uplatniť ako asistent laboratórnej činnosti pri 
analýze potravín a krmív so zameraním na 
kvalitu a bezpečnosť v štátnych, súkromných a 

podnikových laboratóriách.
Absolvent je schopný:
• plánovať, organizovať, vykonávať a kontrolovať 
činnosti v oblasti systémov bezpečnosti potravín 
a krmív; v oblasti sanitačných programov pri 
výrobe potravín, manipulácii s potravinami a 
krmivami a pri ich uvádzaní do obehu,
• realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu 
činnosť v oblasti bezpečnostných systémov na 
potraviny a krmivá,
• pôsobiť pri riešení problematiky vplyvu 
životného prostredia na zdravotnú neškodnosť 
potravín a krmív a vplyvu výroby potravín a 
krmív na životné prostredie.

Laboratórna diagnostika – chemická, 
biochemická, mikrobiologická a mykologická 
analýza potravín a krmív so zameraním na 
detekciu nežiaducich látok v potravinách a 
krmivách; základná analýza kvality potravín a 
krmív v laboratóriách.
Výrobné prevádzky potravín a krmív – 
plánovanie, organizovanie, kontrolovanie 
a vykonávanie odborných činností v oblasti 
správnej výrobnej praxe vo výrobných 
prevádzkach, vykonávanie povinností vedúceho 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

tímu HACCP so starostlivosťou o bezpečnostný 
systém výroby potravín a krmív výrobcu 
vyplývajúci z aktuálnej právnej úpravy v SR a EÚ.
Poradenské inštitúcie – pre oblasť výroby, 
manipulácie a uvádzania potravín a krmív do 
obehu, so zameraním na laboratórnu diagnostiku, 
správnu výrobnú prax a bezpečnostné systémy.
Školstvo a vedecko-výskumné inštitúcie – pre 
výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe 
so zameraním na chemické, biochemické, 
mikrobiologické a mykologické analýzy.

ŠP KYNOLÓGIA
PROFIL ABSOLVENTA

Bakalárske štúdium v študijnom programe 
kynológia sa realizuje na základe aktuálnej 
požiadavky pre odborné vzdelanie v danej 
špecifickej oblasti. Výučba v priebehu 3 
(4)-ročného štúdia je zameraná na odborné 
činnosti spojené so služobnou, spoločenskou 
a poľovníckou kynológiou vo viacerých 
profesijných sférach spoločnosti. Štúdium 
pokrýva všetky sféry využitia kynológie, 
t. j. profesionálne, záujmové, ale aj sociálno-
spoločenské. Úroveň vzdelania predpokladá 
uplatnenie hlavne v štátnych a samosprávnych 
inšpekčných organizáciách mestských aglo- 
merácií, profesionálnych a záujmových 
organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, 
záujmových kynologických organizáciách, v 

ochrane prírody a zvierat, v činnosti súkromnej 
veterinárnej praxe (orientovanej na psov).
V prvom roku štúdia získava teoretické a 
praktické vedomosti o biologických zákonoch 
živých organizmov vo vzťahu k prírode, poznáva 
problematiku živej hmoty v širších súvislostiach 
vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej 
interakcii. Získava vedomosti hlavne z oblasti 
biológie a základov ekológie, etológie, základov 
morfológie a fyziológie, etiky, chovu psov, 
genetiky a plemenitby psov, výživy a dietetiky.
Od druhého a tretieho roku štúdia študent 
získava vedomosti o chorobách psov, o choro- 
bách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), 
a ich využití v prevencii a ochrane zdravia 
človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu 
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výskytu zoonóz v ľudskej populácii a zlepšeniu 
epidemiologickej situácii v SR. Absolvovanie 
základov odborných predmetov ako je chirurgia 
a ortopédia, andrológia, gynekológia a 
pôrodníctvo výrazne rozširuje možnosti jeho 
uplatnenia v praxi. Neoddeliteľnou, profilujúcou 
súčasťou štúdia sú priame kynologické 
poznatky, ktoré získava absolvovaním študij- 
ných predmetov ako je výcvik a výkon psov, 

posudzovanie exteriéru, špeciálny výcvik psov, 
kozmetická úprava psov, praktické kynologické 
stáže a organizácia kynológie. Študijný plán 
bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium s 
uvedenou problematikou súvisiacej legislatívy, 
čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia 
rozšíriť okruh pôsobnosti a jeho uplatnenie po 
ukončení štúdia.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

• v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne 
 v policajnom zbore, v armáde, v železničnej 
 polícii, v colnej správe, v mestskej polícii ako 
 inšpektor vo väčších mestských aglo- 
 meráciach,
• v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe, 
• ako profesionálni cvičitelia psov, 
• profesionálny kynológ v poľovníckych 
 združeniach,  
• v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii,
• profesionálny kynológ v špeciálnych zdru- 
 ženiach záchranárov a v združeniach zao- 
 berajúcich sa výcvikom psov pre špecializo- 

 vané účely pre občanov so zdravotným 
 postihnutím ako napr. vodiacich psov pre 
 nevidomých a psov slúžiacich pre „canis“ 
 terapiu,
• posudzovatelia exteriéru pre potreby 
 kynológie a plemien po akceptácii Slovenskou 
 kynologickou jednotou (SKJ),
• rozhodcovia výkonu psov v služobnej a 
 poľovníckej kynológii po akceptácii SKJ, 
• ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov 
 a karanténnych zariadení pre psov,
• v rámci odchytových služieb túlavých zvierat 
 v mestách.

ŠP VZŤAH ČLOVEK – ZVIERA A JEHO VYUŽITIE V CANISTERAPII A HIPOTERAPII
PROFIL ABSOLVENTA

Vzdelanie v študijnom programe vzťah človek – 
zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 
umožní získanie rozsiahlych teoretických a 
praktických znalostí o interakciách a vzťahoch 
medzi človekom a zvieraťom. Absolventi sa po 
ukončení štúdia môžu uplatniť predovšetkým 
v pedagogických zariadeniach (školy, materské 
školy), klinikách a rehabilitačných centrách, 
geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a 
domovy opatrovateľských služieb), zariadeniach 
na výkon trestu a forenzných resocializačných 
zariadeniach, zariadeniach pre drogovo 
závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), 
zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo 
pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so 
zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, 
problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo 
vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú 
otázkami vzťahu človek – zviera a využitím 
zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami 

pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s 
ním a jeho chove, v organizáciách zastrešujúcich 
podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom 
zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle a 
podobných zariadeniach pre verejnosť. Cieľom 
je sprostredkovať študentom potrebné znalosti 
z biológie, medicíny, veterinárnej medicíny, 
výskumu správania sa, psychológie, sociológie a 
pedagogiky. 
Študijný plán je zameraný na základnú znalosť 
evolúcie a evolučných procesov, princípy 
domestikácie a kooperácie medzi človekom 
a domácimi zvieratami, základnú znalosť 
princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa 
(predovšetkým fyziológia a biológia správania 
sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – 
zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania 
zvierat, základné vedomosti z biológie správania, 
chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť 
konkrétnych právnych rámcových podmienok 
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vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných 
princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a 
najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu 
druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov 
medzi človekom a zvieraťom (ekologické 
vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym 
vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a 
kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: 
mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a 
pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom 
a psychológiu vzťahu človek – zviera. 

Študijný plán sa prioritne venuje využitiu zvierat 
v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej 
psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a 
profylaxii. Podrobnejšie vysvetľuje kogníciu a 
vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy 
modifikácie správania, a princípy výcviku  u psa 
a koňa. Okrem toho časť predmetov v študijnom 
pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného 
stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického 
charakteru, hygiene chovu zvierat a základom 
práva.

ŠP TRH A KVALITA POTRAVÍN
PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi magisterského študijného 
programu trh a kvalita potravín majú 
ucelený prehľad o právnych predpisoch a 
laboratórnych analýzach súvisiacich s kvalitou 
potravín. Štúdium je zamerané na zvládnutie 
chemických, biologických, technologických a 
ekonomických poznatkov z oblasti potravín s 
cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej 
poľnohospodárskej politiky. Ovládajú normatívy 
kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských 
producentov, ovládajú právne predpisy a sú 
schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a 

živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej 
organizácii trhu v EÚ. Ovládajú princípy 
cenového monitoringu a intervenčného systému 
pri obchodovaní s potravinami. Absolvent 
má uplatnenie v inšpekčných orgánoch 
vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci 
spoločnej organizácie trhu s potravinami pre 
potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry 
SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v 
potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy 
potravín so zameraním na parametre kvality.

Absolventi magisterského štúdia sa môžu 
uplatniť na trhu práce v nasledovných oblastiach 
doma a v zahraničí:
Inšpekčné orgány – vykonávanie kontrolnej 
činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s 
potravinami pre potreby Poľnohospodárskej 
platobnej agentúry SR.
Laboratórna diagnostika – vykonávanie 
a posudzovanie chemickej, biochemickej, 
mikrobiálnej a mykologickej analýzy potravín so 
zameraním na kvalitu a prítomnosť nežiadúcich 
látok v potravinách; analýza kvality potravín v 
laboratóriách.
Výrobné prevádzky potravín – plánovanie, 
organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie 
odbornej činnosti v oblasti správnej výrobnej 
praxe vo výrobných prevádzkach, vykonávanie 

PROFESIJNÉ ZAMERANIE A UPLATNENIE ABSOLVENTA

funkcie vedúceho manažéra kvality potravín 
vo vzťahu k technológii výroby, platnej právnej 
úprave a vo vzťahu k spoločnej organizácii trhu. 
Poradenské inštitúcie – výroba, manipulácia 
a uvádzanie potravín do obehu z pohľadu 
zavádzania systémov kvality; uplatnenie 
poznatkov z laboratórnej diagnostiky, správnej 
výrobnej praxe a bezpečnostných systémov.
Školstvo a vedecko-výskumné inštitúcie – 
výkon vysokokvalifikovanej laboratórnej praxe 
so zameraním na chemické, biochemické, 
mikrobiálne a mykologické analýzy kvality 
potravín; aplikácia poznatkov v pedagogickom 
procese pre oblasť študijných predmetov 
zameraných na technológiu výroby a hodnotenia 
kvality potravín. 
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ŠP VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO
PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa študijného programu 
všeobecné veterinárske lekárstvo je formovaný 
počas štúdia najmä na odborné činnosti v 
oblasti štátnej správy, Komory veterinárnych 
lekárov SR ako súkromný veterinárny lekár, v 
oblasti laboratórnej praxe, súkromnej sfére 
pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie, v 
školstve, vedecko-výskumnej oblasti a ochrane 
životného prostredia. 
V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických 
a predklinických disciplín si študent osvojuje 
biologické zákony živej prírody vo vzťahu k 
veterinárnej medicíne. Poslaním tohto štúdia je 
poznanie biochemických procesov v komplexe s 
fyziológiou orgánov a sústav mikroorganizmov 
a makroorganizmov s odlišnosťami jednotlivých 
druhov zvierat.
Základné vedomosti uplatňuje pri štúdiu 
študijných predmetov, ktoré sú zamerané na 
zdravotnú a hygienickú problematiku chovu 
zvierat. Pre medicínske pôsobenie čerpá poznatky 
hlavne z oblasti anatómie, histológie, výživy a 
dietetiky, fyziológie a patologickej fyziológie, 
ale aj farmakológie, toxikológie, laboratórnej 
a klinickej diagnostiky. Pre jeho uplatnenie 
v praxi slúži teoretická a praktická príprava v 
odborných predmetoch v smere veterinárno-

terapeutickom, ale hlavne preventívnom so 
zameraním na ochranu životného prostredia, 
ekológiu a produkciu zdravotne neškodných 
potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Je 
pripravený riešiť bezodpadové technológie, 
možnosti neškodného odstraňovania odpadov, 
respektívne ich ďalšieho využitia. Vedomosti 
o reziduálnych látkach a ich vplyve na kvalitu 
surovín a potravín živočíšneho pôvodu v rámci 
potravinového reťazca využije pri ochrane 
zdravia zvierat a prostredia s priamym dosahom 
na zdravie človeka. 
Prioritou štúdia je teoretická a praktická príprava 
v odborných klinických predmetoch podľa 
druhov zvierat z aspektu chorôb vnútorných, 
infekčných, inváznych a toxických, porúch 
metabolizmu a poškodenia organizmu žiarením 
a ďalšími nepriaznivými vplyvmi prostredia.
Počas štúdia získava vedomosti a poznatky o 
chorobách spoločných pre človeka a zvieratá, čím 
prispieva k ochrane zdravia človeka a zníženému 
výskytu zoonóz v humánnej populácii.
Súčasťou štúdia je výučba študijných predmetov 
z oblasti hygieny potravín, čo absolventovi 
umožňuje vykonávať štátny dozor nad hygienou 
produkcie potravín a dozor pri ochrane štátnych 
hraníc z veterinársko-hygienického aspektu.

PROFESIJNÉ ZAMERANIE A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Príprava absolventov uvedeného študijného 
programu je zameraná tak, aby mu umožňovala 
v plnom rozsahu plniť toto profesionálne 
zameranie a uplatnenie absolventa v praxi:
• v oblasti štátnej veterinárnej správy 
 vykonávať veterinárny dozor, riešiť a 
 usmerňovať odstránenie zistených ne- 
 dostatkov, 
• v zmysle platnej legislatívy vykonávať dozor 
 pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živo- 
 číšnych produktov a krmív,
• stanovovať podmienky na použitie krmív a 
 kontrolovať ich dodržiavanie,
• vykonávať dozor pri dovoze a vývoze potravín 
 a biologických produktov,
• vykonávať jatočnú prehliadku zvierat a mäsa 

 ako aj ďalších živočíšnych produktov a 
 rozhodovať o ich presune a použiteľnosti,
• vykonávať epidemiologickú a epizootologickú 
 činnosť vo veterinárskych a zdravotníckych 
 zariadeniach,
• vykonávať kompletnú laboratórnu diagnos- 
 tiku infekčných, inváznych a produkčných 
 chorôb uplatňujúc zásady laboratórnej praxe,
• plánovať, organizovať, kontrolovať a vy- 
 konávať odbornú činnosť pri ochrane a 
 tvorbe životného prostredia,
• pôsobiť v oblasti živočíšnej prvovýroby a v  
 podnikoch potravinárskeho a krmovinárskeho  
 priemyslu,
• plniť úlohy v riadiacich funkciách živočíšnej 
 výroby a v podnikoch spracovávajúcich 
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 suroviny živočíšneho pôvodu,
• pôsobiť ako súkromný veterinárny lekár so 
 zabezpečovaním diagnostickej, terapeutic- 
 kej, konzultačnej a preventívnej oblasti  
 pri chorobách hospodárskych, domových  a 
 exotických zvierat (obvodný veterinárny le- 
 kár, vo veterinárnych ambulanciách, klinikách 
 a pod.) v zmysle promočného sľubu 
 absolventa UVLF, 
• pôsobiť ako veterinárny odborník v zložkách 
 ministerstva obrany a ministerstva vnútra,

• pôsobiť vo výskume, vývoji, výrobe a 
 distribúcii biopreparátov, liečiv, diagnostík, 
 veterinárnych pomôcok a nástrojov,
• pôsobiť ako výskumní pracovníci vo 
 vedeckých a vývojových inštitúciách me- 
 dicínskeho zamerania, ministerstva školstva, 
 pôdohospodárstva a SAV,
• pracovať na učiteľských miestach stredných, 
 odborných a vysokých škôl,
• pôsobiť aj v štátoch EÚ a iných štátoch sveta.

ŠP HYGIENA POTRAVÍN
PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa študijného programu hygiena 
potravín je formovaný počas šesťročného štúdia 
najmä na odborné činnosti v oblasti štátnej 
správy, v Komore veterinárnych lekárov SR, v 
oblasti laboratórnej praxe, v súkromnej sfére 
pôdohospodárstva, potravinárstva, a pod.
Absolvent si osvojuje biologické zákony živej 
prírody vo vzťahu k poľnohospodárskej výrobe, 
zoznamuje sa s chemickým zložením živej hmoty, 
jej vlastnosťami a prejavmi, biochemickými 
procesmi, fyziológiou orgánov a sústav a s 
odlišnosťami jednotlivých druhov zvierat. 
Na teoretické predmety nadväzuje aplikácia 
teoretického základu na oblasť tvorby a 
dedičnosti zdravia, fyzikálnych, chemických a 
biologických faktorov vyvolávajúcich patologické 
zmeny. Kladie sa dôraz na rozšírené otázky, 
význam a uplatnenie prediktívnej mikrobiológie 
v praxi, toxikologické aspekty liečiv, ako aj na 
ochranu rastlín a prienik cudzorodých látok 
do potravinového reťazca, ale aj riešenie 
enviromentálných otázok.
Súčasťou štúdia je široký okruh potravinárskych 
disciplín, ako je všeobecná hygiena a 
potravinárska technika, potravinárska 
mikrobiológia, hygiena rastlinných potravín 
a prísad, hygiena a technológia druhotných 
surovín, hygiena a technológia mäsa, hygiena 
a technológia mlieka, prehliadka jatočných 
zvierat, hygiena a technológia hydiny, vajec, rýb, 
veterinárno-hygienický dozor, správna výživa 
ľudí.
Absolvent získava vedomosti, zručnosť a 

prípravu v predmetoch klinických, infekčných a 
inváznych.
Prioritou absolventa študijného programu 
hygiena potravín je príprava a zvyšovanie 
poznatkovej úrovne pre kvalifikované využívanie 
informácií o zdraví, schopnosť analyzovať riziká v 
celom reťazci od prvovýroby až po konzumenta.
V potravinovom reťazci je orientovaný na 
potravinovú bezpečnosť, bude schopný ovládať 
monitorovanie, prevenciu, nápravné opatrenia 
a manažment rizík v celom výrobnom procese 
potravín.
Ovláda bezodpadové technológie v potra- 
vinárstve, možnosti a riziká zneškodňovania 
odpadov, aktívne sa podieľa na ochrane a tvorbe 
životného prostredia. Má vedomosti o aktívnej 
ochrane zdravia zvierat a ľudí, moderných 
trendoch racionálnej výživy a možnostiach 
znižovania zdravotného rizika z potravín 
(alimentárnych ochorení).
Študijný program umožňuje absolventovi pôsobiť 
v agrokomplexe, ale aj v príbuzných programoch, 
ale aj ďalej si prehlbovať vedomosti formou 
postgraduálneho štúdia podľa jednotlivých 
špecializácií.
Okrem plánovanej výučby na univerzite si 
študenti upevňujú a prehlbujú teoretické 
vedomosti a zručnosti počas odbornej pra- 
xe v potravinárskom priemysle, štátnych 
veterinárskych ústavoch, súkromných labo- 
ratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín, 
regionálnych veterinárnych správach a stážami 
na klinikách a súkromných ambulanciách.
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PROFESIJNÉ ZAMERANIE A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Príprava špecialistov uvedeného programu 
je zameraná na získanie hlbokých odborných 
vedomostí, potrebných schopností a znalostí, 
ktoré umožňujú plniť toto profesionálne 
zameranie a uplatnenie absolventa v praxi:
• vykonávať potravinový dozor nad výrobou 
 potravín živočíšneho pôvodu, manipuláciu 
 s nimi a ich uvádzaním do obehu, najmä 
 výsekového mäsa, zveriny, sladkovodných rýb 
 a manipulácie s nimi,
• vykonávať potravinový dozor v obchodnej 
 sieti,
• vydávať osvedčenia pre produkciu mlieka na 
 mliekarenské ošetrenie a spracovanie,
• vykonávať kontrolnú činnosť v uznaných 
 exportných potravinárskych prevádzkach,
• vykonávať audit,
• vykonávať dozor v exportných potravinárs- 
 kych prevádzkach,
• vykonávať potravinový dozor nad výrobou, 
 manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín  
 rastlinného pôvodu,
• vykonávať potravinový dozor v zariadeniach 
 poskytujúcich služby spoločného stravovania,
• vykonávať potravinový dozor nad 
 epidemiologicky rizikovými činnosťami 
 výroby, ak ide o potraviny určené pre oso- 
 bitné výživové účely ako je dojčenecká výži- 
 va, lahôdky, cukrárenské výrobky, zmrzlina, 
 voda a iné,
• vykonávať laboratórne vyšetrenie potravín 
 v inštitúciách zaoberajúcich sa vyšetrovaním 
 a kontrolou potravín,
• vykonávať epidemiologickú činnosť vo 
 veterinárskych a zdravotníckych zariadeniach,
• riadiť prevádzku, technologické procesy 

 výroby a optimalizovať hygienické podmienky 
 pri spracovaní potravín vo výrobných  
 potravinárskych organizáciách (mäsové, 
 mliekarenské, hydinárske, tukové, mra- 
 ziarenské, konzervárenské, verejného stra- 
 vovania a pod.),
• plánovať, organizovať, kontrolovať a vy- 
 konávať odbornú činnosť pri ochrane a tvor- 
 be životného prostredia v príslušnom regióne,
• organizovať a riadiť hygienu a technológiu  
 spracovania vedľajších potravinárskych 
 produktov z poľnohospodárstva a po- 
 travinárskeho priemyslu,
• usmerňovať výrobu akostnej mliečnej 
 suroviny uplatnením najnovších poznatkov 
 v poľnohospodárskej prvovýrobe mlieka 
 a usmerňovať sanitačné práce (čistenie,  
 dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia) v 
 objektoch poľnohospodárskej prvovýroby a 
 potravinárskych prevádzkach,
• absolvent je spôsobilý vykonávať činnosť 
 veterinárneho lekára so zabezpečovaním 
 diagnostickej, terapeutickej, konzultačnej 
 a preventívnej oblasti pri chorobách 
 hospodárskych, domových a exotických 
 zvierat,
• vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a 
 epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej a 
 laboratórnej činnosti, ako aj rozvíjať vedeckú,  
 poradenskú a expertíznu činnosť na vyššie 
 spomínaných úsekoch,
• pracovať na učiteľských miestach stredných, 
 odborných a vysokých škôl,
• pôsobiť aj v štátoch EÚ a iných štátoch sveta v 
 oblasti veterinárnej medicíny.

ŠP FARMÁCIA
PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa študijného programu farmácia 
je formovaný ako zdravotnícky odbor, vedecky 
aj prakticky zameraný na výchovu a výučbu 
odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci 
vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne 
je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, 
distribúciu, na získavanie, skladovanie a 
využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti 

a súčasnosti. Cieľom je získavanie liečiv, 
pretváranie ich na lieky a ich vydávanie v čase 
potreby v potrebnom množstve a predpísanej 
akosti tak, aby mohli splniť svoju preventívnu, 
diagnostickú, respektíve terapeutickú úlohu.
Absolventi – farmaceuti sú súčasťou tímu 
zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, 
ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. 
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odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k 
systému individuálnej zdravotnej starostlivosti 
o pacienta. Vykazujú vysoký stupeň znalostí, 
vedomostí a praktických zručností v chemických, 
biologických, medicínskych a hlavne farma- 
ceutických disciplínach. Absolvovaním štúdia 
získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých 
organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii 
a vylučovaní, o ich nežiadúcich účinkoch na 
organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a 
vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku 
na používané liečivá, resp. pomocné látky.
Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológii 
výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú 
princípy správnej laboratórnej (GLP ang. good 
laboratory practice), výrobnej (GMP ang. good 
manufacturing practice) a farmaceutickej praxe 
(GPhP ang. good pharmaceutical practice). Sú 
špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického, 
resp. biologického skúšania, ich analýzy, 

fyzikálnych a chemických vlastností, ovládajú 
metódy systému registrácie, resp. uvádzania 
liečiv do obehu.
Absolventi študijného programu farmácia majú 
zodpovedajúce znalosti z farmakologického 
účinku jednotlivých skupín liečiv, ich 
farmakokinetiky, možného toxikologického 
účinku na živé organizmy, resp. životné 
prostredie. Sú schopní efektívne vyhodnotiť 
vedecké údaje o liekoch a liečivách a na základe 
poznatkov získaných v rámci štúdia farmácie 
vedia exaktne podať informácie o účinkoch 
liekov laickej verejnosti.
Absolventi študijného programu farmácia 
ovládajú základné právne, etické, ekonomické 
normy a návyky fungovania lekárnickej praxe so 
zreteľom na využívanie súčasných informačných 
technológií (skladovanie, distribúcia liečiv a 
zodpovednosť za ich kvalitu).

PROFESIJNÉ ZAMERANIE A UPLATNENIE ABSOLVENTA

Lekárnictvo – výdaj, distribúcia liekov, 
magistraliter – príprava liečiv, komunikácia 
s pacientmi o liečivách – t. j. vykonávanie 
farmaceutickej starostlivosti o pacientov v 
systéme zdravotnej starostlivosti. 
Nemocničné a medicínske centrá – absolventi 
môžu vykonávať farmaceutickú starostlivosť o 
pacientov ako klinickí farmaceuti pre lekársku 
praktickú a klinickú zdravotnú starostlivosť s 
možnou špecializáciou, napr. na onkológiu, 
infekčné ochorenia, psychiatriu a pod.
Farmaceutický priemysel – absolventi farmácie 
sa uplatnia na úseku vývoja a výroby liečiv, vo 
výskume vyvíjaných, nových, farmakologicky 
účinných látok a farmakologických produktov, 
môžu sa podieľať na biologickom skúšaní nových 

liečiv, resp. nových farmakologických prípravkov.
Školstvo – absolventi farmácie sa môžu uplatniť 
v zdravotníckom strednom i univerzitnom 
školstve ako budúci profesionálni vedeckí, resp. 
pedagogickí pracovníci.
Komerčná sféra – absolventi farmácie sa 
môžu uplatniť v kozmetickom priemysle, ako 
reprezentanti farmaceutických spoločností, 
tiež sú využiteľní vo výskumných ústavoch a 
zariadeniach ako odborníci v oblasti vývoja, 
syntézy a biologického odskúšavania liečiv.
Kontrola liečiv – majú uplatnenie v systémoch 
štátnej kontroly liečiv a ako odborníci na lieky 
i v zdravotných poisťovniach, resp. v systéme 
poisťovníctva.

ABSOLVENT ZÍSKAVA SCHOPNOSŤ

• analyzovať a riešiť problémy v oblasti  
 výskumu, vývoja, výroby a distribúcie liečiv,
• zvládnuť a osvojiť si metodické a laboratórne 
 postupy prípravy liečiv,
• preukazovať dôkladné vedomosti a znalosti z 
 oblasti kvality prípravy, výroby a kontroly 
 liečiv,
• plniť úlohy v riadiacich funkciách farma- 
 ceutického výskumu, výroby a distribúcie 

 liečiv,
• vykonávať štátny dozor nad výrobou a kva- 
 litou liečiv,
• riadiť normálny chod rôznych typov výdajní 
 liečiv a lekární,
• rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu 
 činnosť,
• pôsobiť ako výskumný a vývojový pracovník 
 vo vedeckých a vývojových inštitúciách 
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 farmaceutického zamerania, riešiť zložité 
 problémy v uvedenej oblasti a získané 
 poznatky implementovať do oblasti základ- 

 ného výskumu a praxe,
• pracovať v krajinách EÚ a iných krajinách  
 sveta v oblasti farmácie.

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU
NA UVLF V KOŠICIACH NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

• Denná forma štúdia je bezplatná.
• Externá forma štúdia je v zmysle nálezu 
 Ústavného súdu SR č. 333/2010 Z. z. a zákona 
 č. 125/2011 z 24. 3. 2011, ktorým sa mení 
 a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
 školách a doplnení niektorých zákonov v 
 znení neskorších predpisov podľa § 92 odsek 
 3 spoplatnená. Externé štúdium sa usku- 
 točňuje formou blokovej výučby. Jeden blok  
 trvá 8 až 10 pracovných dní a dní pracovného 
 voľna. Počas jedného semestra sú tri bloky.

1. FORMA ŠTÚDIA: 

• pre prvý a spojený prvý a druhý stupeň štúdia:
 do 30. marca 2021 
• druhý stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie
 bez prijímacích skúšok: do 31. mája 2021 

2. TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA ŠTÚDIUM: 

• I. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie 
 bez prijímacích skúšok
• II. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie 
 bez prijímacích skúšok 
• spojený I. a II.  stupeň vysokoškolského 
 štúdia:  písomný test z profilových predmetov 
 z biológie a chémie, v rozsahu gymnaziálneho 
 učiva. Každý test obsahuje 70 otázok. Každá 
 správna odpoveď na otázku má hodnotu 
 1 bodu. 

3. PRIJÍMACIE SKÚŠKY:

4. PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM:
• pre študijné programy  I. stupňa:
Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v 

Košiciach je podmienené získaním úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného 
odborného vzdelania. Poradie uchádzačov 
sa stanoví na základe pridelených bodov za 
priemer z maturitnej skúšky a  bodov za aktívnu 
účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z 
profilových predmetov (biológia, chémia), prácu 
v organizáciách profesijne blízkych zvolenému 
študijnému programu, ktoré študent musí 
písomne doložiť k prihláške na štúdium. 
• pre študijné programy II. stupňa:
Prijatý môže byť uchádzač, ktorý ukončil 
prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Prijatie 
uchádzačov sa stanoví na základe váženého 
študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.
Tieto študijné  programy sú otvorené 
aj pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni 
vysokoškolského štúdia príbuzných študijných 
programov inej vysokej školy. 
• pre študijné programy  spojeného I. a II. 
stupňa:
Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v 
Košiciach je podmienené získaním úplného 
stredného vzdelania alebo úplného stredného 
odborného vzdelania a úspešným absolvovaním 
prijímacieho konania. Poradie uchádzačov sa 
stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z 
testov z biológie a chémie a zhodnotenia aktívnej 
účasti na stredoškolských olympiádach za 1. 
až 3. miesto a na SOČ z profilových predmetov 
(biológia, chémia), práce v organizáciách 
profesijne blízkych zvolenému študijnému 
programu a iných predpokladov, ktoré študent 
musí písomne doložiť k prihláške na štúdium. 

UČEBNICE Z CHÉMIE A BIOLÓGIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ AJ FORMOU OBJEDNÁVKY: 
v PREDAJNI SKRÍPT UVLF v Košiciach

(telefón: 0915 992 808, e-mail: marta.novysedlakova@uvlf.sk)
alebo cez e-shop:

e-shop: http://eshop.uvlf.sk • kontakt: eshop@uvlf.sk 
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5. TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA: 
• spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolské- 
 ho štúdia:  1. – 4.  júna 2021
• náhradný termín: 7.  júna 2021

6. Plánovaný počet prijatých uchádzačov:
• prvý stupeň vysokoškolského štúdia:
 BKaP – DF 40
 K – DF  40
 K – ExF  40
 CANHIP – DF 20
 CANHIP – Exf 20
•  druhý stupeň vysokoškolského štúdia:
 TaKP – DF 20
• spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského 
 štúdia:
 VVL   150
 HP   50
 F    90

7. ADMINISTRATÍVNE POPLATKY:  
• prihláška podaná písomnou formou: 40€
• prihláška podaná elektronickou formou: 40 €
• neúplná prihláška:    10 €

Spôsob platby administratívneho poplatku za 
prihlášku na UVLF v Košiciach: 
• bankovým prevodom (priložiť buď výpis z 
 účtu alebo príkaz na úhradu),
• poštovou poukážkou (ústrižok alebo 
 fotokópiu ústrižku je nutné priložiť k 
 prihláške). 
 Príjemca:  UVLF v Košiciach
 Banka príjemcu: Štátna pokladnica,
      Radlinského 32
      810 05  Bratislava
 Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
 Kód banky:  8180
 Variabilný symbol: 550321 
 Špecifický symbol: Rodné číslo uchádzača
 Swift:    SPSRSKBA

PREFERUJEME BANKOVÝ PREVOD. 

8. PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE NA PRVÝ a DRUHÝ A 
 STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA: 
• štruktúrovaný životopis bez podpisu, 
• doklad o uhradení poplatku,
• absolvent strednej školy prikladá overenú 
 fotokópiu maturitného vysvedčenia,

• diplom alebo potvrdenie o aktívnej účasti  
 na stredoškolských z profilových  predmetov 
 biológia, chémia),
• potvrdenie o práci v organizáciách profesijne  
 blízkych zvolenému študijnému programu,
• vytlačenú a podpísanú elektronickú (ak je 
 prihláška podaná elektronickou formou),
• k prihláške na študijný program farmácia je 
 nevyhnutné doložiť aj potvrdenie všeo- 
 becného lekára o zdravotnej spôsobilosti na 
 štúdium vo vzťahu k výkonu zdravotníckeho 
 povolania farmaceut na predpísanom 
 tlačive.

9. K PRIHLÁŠKE PRE II. STUPEŇ
 VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (TAKP-DF;
 TAKP-EXF) JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ: 
• štruktúrovaný životopis bez podpisu,
• doklad o uhradení poplatku,
• výpis známok za predchádzajúce štúdium s 
 váženým študijným priemerom,
• overené fotokópie dokladov o ukončení 
 1. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom, 
 vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok 
 diplomu),
• vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku 
 (ak je prihláška podaná elektronickou 
 formou).

 Uchádzač, ktorý vypĺňa prihlášku 
 elektronickou formou, zodpovedá za  
 správnosť uvádzaných údajov. Elektronická 
 prihláška nebude doplňovaná o zabudnuté 
 údaje. V prípade zistených odlišností, údaje 
 nebudú brané do hodnotenie v konečných 
 zostavách.

10. Nezabudnúť: 
• prihlášku podpísať,
• vyplniť všetky kolonky a údaje pravdivo: 
 (napr.: rodné číslo, správnu adresu trvalého 
 bydliska alebo korešpondenčnú adresu, 
 telefón, e-mail) v tomto covid čase sú to 
 dôležité údaje.
 Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo 
 ak nie sú niektoré údaje správne, úplné 
 alebo riadne doložené, študijné oddelenie 
 vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky 
 odstránil a údaje doplnil v požadovanom 
 termíne. Za doplnenie chýbajúcich údajov 

ARDO
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On line PRÍPRAVNÝ KURZ
Z CHÉMIE A BIOLÓGIE PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM

NA UNIVERZITE VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
PRE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO, HYGIENA POTRAVÍN A FARMÁCIA

UVLF v Košiciach organizuje pre záujemcov o 
štúdium „Prípravný kurz z chémie a biológie”. 
Kurz je zameraný na úspešné zvládnutie 
prijímacích skúšok z chémie a biológie. Sú- 
časťou prípravného kurzu bude absolvovanie 
priebežných testov. Má výučbový charakter. Je 
vedený skúsenými pedagógmi z Katedry bioló-
gie a fyziológie a Katedry chémie, biochémie 
a biofyziky. Garantom kurzu je prorektor pre 
vzdelávanie. Tento rok sa uskutoční „ON LINE 
– prípravný kurz z chémie a biológie“. Kurz v 
rozsahu 54 hodín (27 hodín chémia a 27 hodín 
biológia) začína dňa 20. februára 2021.

Harmonogram on line kurzu – ďalšie 
sústredenia:
20. 2.; 27. 2.; 6. 3.; 13. 3.; 20. 3.; 27. 3., 10. 4., 17. 
4. a 24. 4. 2021.
Výučba sa uskutoční vždy v sobotu od 9.00 hod. 
– 16.00 hod., obedňajšia prestávka od 12.00 
hod. – 13.00 hod.)
Poplatok za jedného účastníka je 200 €. 
Poplatok prosíme zaplatiť bankovým prevodom 
na adresu: 
UVLF v Košiciach
Banka: Štátna pokladnica, Bratislava
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
VS: 9172021
Záväznú prihlášku spolu s dokladom o zaplatení 
prosíme zaslať od 2. 1. 2021 do 15. 2. 2021 na 
adresu: zuzana.szabova@uvlf.sk alebo poštou 
na adresu:
Študijné oddelenie UVLF v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice.

Organizácia kurzu:
UVLF v Košiciach akceptuje každú podanú 
prihlášku s dokladom o zaplatení. Najneskôr 
týždeň prd začatím kurzu každý uchádzač 
emailom dostane inštrukcie k organizácii kurzu. 
Písomné akceptácie prihlášky nezasielame. 
V prípade organizačnej zmeny kontaktujeme 
uchádzača prostredníctvom poskytnutých 
kontaktných údajov. Prípadné otázky zasielajte 
na adresu: renata.bozikova@uvlf.sk alebo 
zuzana.szabova@uvlf.sk.

Univerzita poskytuje ubytovanie pre svojich 
študentov v Študentských domovoch vzdialených 
len 10 minút pešo od školy. Nachádzajú sa na 
ulici Cesta pod Hradovou 11 a 13. Študentský 
domov pozostáva z dvoch objektov, v ktorých 
je pre študentov zriadených 405 izieb, pričom 
ich ubytovacia kapacita je 830 lôžok. Študenti 
prvých ročníkov všetkých študijných programov 
s trvalým bydliskom vzdialeným viac ako 60 km 
od Košíc majú nárok na ubytovanie v ŠD.

UBYTOVANIE ŠTUDENTOV

ARDO

 v prihláške uchádzač platí poplatok vo výške 
 10 €. Ak nedostatky v požadovanom termíne 
 neodstráni, jeho prihláška nebude zaradená 
 do zoznamu uchádzačov.

 Uchádzačom, ktorí zrušia svoju prihlášku 
 alebo sa nezúčastnia prijímacieho konania 
 sa poplatok nevracia.

15



KYNOLOGICKÝ 
KLUB UVLF
K y n o l o g i c k ý 
klub združuje 
š t u d e n t o v , 
ktorí sa venujú 
s l u ž o b n é m u 
výcviku psov. 
Aktívne sa zapájajú do súťaží a pripravujú 
svojich zverencov na skúšky z výkonu. Mnohí sa 
venujú aj chovu a úspešne reprezentujú UVLF 
na výstavách. Každoročne organizujú preteky 
o pohár rektora UVLF. Výcvik vykonávajú na 
cvičiacom areáli Anička alebo v kynologickom 
areáli UVLF Za haťou. Klubovňa je na prvom 
poschodí Študentského domova UVLF 
Podhradová 13. 
Odborný garant klubu: Ing. Renáta Karolová
Kontakt: kk@uvlf.sk

KLUB POĽOVNÍCKEJ KYNOLÓGIE 
Klub združuje študentov, ktorí sa venujú výcviku 
poľovných plemien psov. Výcvik vykonávajú v 
kynologickom areáli UVLF Za haťou. Spolupracujú 
s Účelovým zariadením pre chov a choroby zveri, 
rýb a včiel v Rozhanovciach.
Odborný garant klubu:
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Kontakt: kpk@uvlf.sk

KYNOLOGICKÝ KLUB DARCO
KK DARCO je klubom cvičiteľov, chovateľov a 
majiteľov psov rôznych plemien a krížencov 
so zameraním na výcvik v agility, dogdancing, 
obedience, canisterapia a záchranárstvo z radov 
študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach.
Odborný garant klubu: MVDr. Ján Čurlík, PhD.
Kontakt: kkdarco@uvlf.sk

AQUA – TERRA KLUB
Študenti pracujúci v Aqua – Terra klube (A-T) 
klube  sa venujú chovu exotických rýb, plazov a 
obojživelníkov. Priestory A-T klubu sú na prízemí 
Študentského domova UVLF Podhradová 13. 
Okrem akvárií a terárií s mnohými vzácnymi 
druhmi, je tu aj chov myší, cvrčkov a morčiat. Na 
chodbe a v spoločenskej miestnosti A-T klubu 
sa uskutočňujú mnohé zábavné, ale aj odborné 
podujatia. Členstvo v A-T klube študentom 
prináša jedinečnú možnosť naučiť sa všeličo 
o chove, fixácií, ale aj chorobách exotických 
živočíchov. 
Odborný garant klubu:
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
Odborný garant za chov:
MVDr. Miloš Halán, PhD.
Kontakt: aquaterra@uvlf.sk

ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV

Svoje zručnosti a vedomosti si môže náš študent 
zdokonaľovať aj mimo povinného študijného 
plánu, a to v študentských kluboch s rôznym 
zameraním. Stačí si vybrať a prihlásiť sa. 
Študentské kluby pomôžu rozvíjať zručnosti a 
schopnosti, získať mnoho nových informácií,  
vzdelávanie iným spôsobom ako na prednáškach 
a cvičeniach a najmä, umožňujú spoznať nových 
ľudí s podobnými záujmami.

ARDO
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CHOVATEĽSKÝ 
KLUB 
C h o v a t e ľ s k ý 
klub združuje 
záujemcov o 
chov, šľachtenie 
a vystavovanie 

králikov, holubov, hrabavej a vodnej hydiny a 
drobných hlodavcov s preukazom o pôvode 
z radov študentov a zamestnancov UVLF v 
Košiciach. Jeho poslaním je vytvárať a zlepšovať 
vzťahy k chovu, poznaniu plemien a šľachteniu 
králikov, holubov, hrabavej a vodnej hydiny 
a drobných hlodavcov medzi študentmi i 
pracovníkmi UVLF v Košiciach, zúčastňovať 
sa s odchovanými zvieratami výstav všetkých 
druhov a reprezentovať tak UVLF v Košiciach na 
domácej ako aj zahraničnej úrovni, podieľať sa 
na zveľaďovaní a šľachtení národných plemien 
králikov, holubov ako aj hydiny. Chovateľský klub 
slúži aj pre potreby pedagogického procesu, 
najmä v disciplínach ako zootechnika, výživa 
dietetika, fyziológia a anatómia, choroby malých 
zvierat, hydiny, exotických vtákov, zveri a celú 
radu ďalších disciplín.
Odborný garant klubu:
MVDr. František Zigo, PhD.
Kontakt: chk@uvlf.sk

IVSA – INTERNATIONAL VETERINARY 
STUDENT´S ASSOCATION
IVSA je medzinárodná študentská organizácia. 
Jej prácou je vytváranie a udržiavanie kontaktov 
so študentmi veterinárnych univerzít v zahraničí.
Umožňuje študentom UVLF absolvovať odbornú 
prax v zahraničí, organizuje skupinové, výmenné 
pobyty so zahraničnými veterinárskymi uni- 
verzitami a fakultami, informuje o medzi- 
národných podujatiach v iných štátoch, 
zabezpečuje účasť študentov UVLF na 
študentských kongresoch a sympóziách, na pôde 
UVLF sa podieľa na organizovaní odborných, 

spoločenských a športových akcií.
Klubovňa IVSA je v Študentskom domove UVLF, 
Podhradová 13. 
Odborný garant klubu:
MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Kontakt: ivsa@uvlf.sk

FLÓRA KLUB
Jeho členovia sa venujú 
pestovaniu liečivých, 
dekora tívnych a 
exotických rastlín. 
Odborný garant klubu:
doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD.
Kontakt: fk@uvlf.sk

KLUB CHOVATEĽOV MALÝCH CICAVCOV A 
EXOTICKÝCH VTÁKOV 
Klub chovateľov malých cicavcov a exotických 
vtákov pri UVLF v Košiciach je dobrovoľným 
klubom chovateľov a majiteľov malých 
cicavcov a exotických vtákov z  radov 
študentov a zamestnancov UVLF v Košiciach, 
ktorého poslaním je vytvárať podmienky na 
uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov 
v oblasti chovu, rozmnožovania a terapie malých 
cicavcov a exotických vtákov. Klub napĺňa svoje 
poslanie najmä vytváraním a zlepšovaním 
vzťahu k chovu, poznaniu etológie či anatómie 
zvierat medzi študentmi i pracovníkmi UVLF 
v Košiciach, podporou odborného rastu 
svojich členov ich prichádzaním do kontaktu s 
bežnými ochoreniami malých zvierat (často krát 
chovaných v domácnostiach), terapiou zvierat 
a spoluprácou s odborníkmi v tejto oblasti, 
najmä so zamestnancami UVLF, ale aj inými, 
v prípade voľného priestoru poskytovaním 
dočasnej opatery pre zvieratá bez domova a 
reprezentovaním tak UVLF v Košiciach.
Odborný garant klubu:
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
Kontakt: kchmcev@uvlf.sk

ARDO
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KLUB SOKOLIARSTVA 
A REHABILITÁCIE 
DRAVCOV

 
Klub sokoliarstva a 

rehabilitácie dravcov pri UVLF 
v Košiciach je dobrovoľným 

klubom chovateľov a cvičiteľov 
dravých vtákov z  radov študentov a 

zamestnancov UVLF v Košiciach. Primárnym 
cieľom klubu je vytvoriť podmienky a zabezpečiť 
starostlivosť o hendikepované a rehabilitované 
jedince dravcov, ktoré prichádzajú na klinické 
pracovisko v rámci pôsobnosti kliniky v sieti 
chovných a rehabilitačných staníc na Slovensku. 
Dané klinické ošetrenia sa vykonávajú v rámci 
klinických stáží, čo zvyšuje ich odbornosť a 
atraktívnosť, študenti sa zúčastňujú národných 
aj medzinárodných aktivít. Výrazne vyplňuje 
priestor mimoškolskej oddychovej aktivity a 
parkový charakter areálu univerzity, prispieva k 
zviditeľneniu tejto mimoškolskej aktivity, ktorú 
študenti môžu využiť aj v čase medzi výukovými 
blokmi.
Odborný garant klubu:
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
Kontakt: ksrd@uvlf.sk

MINERALOGICKÝ KLUB
 
Mineralogický klub pri UVLF v Košiciach je 
dobrovoľným klubom záujemcov z  radov 
študentov UVLF v Košiciach o mineralógiu, 
paleontológiu, geológiu, zbieranie minerálov a 
skamenelín v teréne a s tým súvisiaci pobyt v 
prírode a ďalej následné čistenie, archiváciu a 
vystavovanie minerálov v univerzitnej zbierke. 
Odborný garant klubu:
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Kontakt: mk@uvlf.sk

SPOLOK KOŠICKÝCH ŠTUDENTOV 
FARMÁCIE

Spolok košických študentov 
farmácie (SKŠF) je občianske združenie 

zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky dňa 18. 2. 2011. SKŠF je študentskou 
organizáciou, ktorej hlavným poslaním je 
upevňovanie farmaceutického povedomia 
medzi samotnými študentmi farmácie na UVLF 

a na verejnosti. Zámerom je vytvoriť priestor a 
možnosť študentom na sebarealizáciu. Snažiť sa 
vniesť do stereotypu semestrálnych dní trocha 
závanu inakosti nielen v oblasti vzdelávania, ale 
taktiež vytvoriť možnosť spoznať študentov našej 
univerzity z iných študijných programov v rámci 
spoločných akcií a podujatí. Medzi aktivity spolku 
patrí organizovanie kultúrno-spoločenských 
akcií (Farmakovica, Prelomový ples farmaceutov, 
Poklad UVLF, Mikulášska grilovačka), športových 
udalostí (futsalový turnaj študentov), akcií 
venovaných určitým témam v rámci WHO či EÚ 
(Európsky deň antibiotík, Svetový deň zdravia, 
Svetový deň proti bolesti), Kvapky krvi – UVLF 
pusťme si žilou. Taktiež SKŠF pripravuje akciu 
Farmaceuti pre farmaceutov – Dni pracovných 
príležitosti, kde je možnosť oboznámiť sa s  
ďalšími pracovnými príležitosťami po získaní 
farmaceutického vzdelania, odborné semináre, 
prednášky, workshopy. Členovia spolku sa 
stretávajú pravidelne na teambuildingoch, 
kde sa navzájom spoznávajú a vytvárajú nové 
priateľstvá. Viac informácií na: www.sksf.sk 
alebo www.facebook.com/SKSF.UVLF.
Na internetovej stránke SKŠF je fórum, kde je 
možné diskutovať. 
Odborný garant:
Mgr. Radoslav Suchovič
Kontakt: sksf@uvlf.sk

ARDO

18



VČELÁRSKY KLUB

Poslaním včelárskeho klubu chovateľov včiel 
a iného užitočného hmyzu (solitárne včely a 
čmeliaky) z  radov študentov a zamestnancov 
UVLF v Košiciach je vytvárať podmienky na 
uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov 
v oblasti chovu včiel a iného užitočného hmyzu. 
Klub vytvára a zlepšuje vzťah študentov a 
zamestnancov UVLF v Košiciach k chovu včiel a 
iného užitočného hmyzu, k včelím produktom, 
buduje vzťah k prírode a presadzuje ekologický 
prístup k včeláreniu. 
Odborný garant klubu:
MVDr. Rastislav Sabo, PhD.
Kontakt: vk@uvlf.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach je zapojená do programu celoživotného 
vzdelávania EU, Erasmus+ v oblasti vzdelávania 
a odbornej prípravy. Program je zameraný na 
posilnenie zručností, zamestnateľnosti, podporu 
modernizácie vzdelávania a odbornej prípravy. 
Cieľovou skupinou Erasmus+ sú predovšetkým 

UNIVERZITA AKO DVERE DO SVETA – ERASMUS+
študenti. Študenti môžu absolvovať v zahraničí 
2 – 12 mesiacov. Prioritou programu Erasmus+ 
na univerzite je umožniť štúdium v zahraničí 
študentom vo všetkých študijných programoch, 
a to na základe uzatvorených bilaterálnych zmlúv 
medzi renomovanými európskymi univerzitami 
a univerzitami z tzv. prístupových krajín. Študenti 
môžu absolvovať študijný pobyt na univerzitách 
v Belgicku, Nórsku, Rakúsku, Česku, Francúzsku, 
Taliansku, Chorvátsku, Poľsku, Španielsku, 
Portugalsku, Rumunsku, Bulharsku, Grécku, 
ale i Turecku a Macedónsku. Ďalšou aktivitou 
programu Erasmus+ pre študentov na podporu 

ARDO

KLUB HYGIENA ALIMENTORUM

Klub Hygiena Alimentorum 
UVLF v Košiciach združuje všet-
kých študentov univerzity. Cieľom klubu je 
praktickými ukážkami napomáhať pri pedago-
gickom procese v študijných programoch so 
zameraním na hygienu potravín, podporovať 
záujem o hygienu a kvalitu potravín, organizovať 
odborné prednášky a workshopy, podporovať 
osvetu o slovenských výrobkoch a ich kvalite, a 
ďalšími formami napomáhať k rozvoju verejného 
života a zdravia. Členovia a čakatelia klubu majú 
možnosť sa naučiť technológiu výroby mlieka a 
mliečnych výrobkov, mäsa a masových výrobkov, 
spracovania rastlinných komodít a pekárenských 
výrobkov. Mimo hlavnej činnosti sa klub 
podieľa aj na spoločných študentských akciách 
a spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi 
sa spracovaním a výrobou potravín živočíšneho 
a rastlinného pôvodu. Klubová miestnosť sa 
nachádza na 8. poschodí Študentského domova 
UVLF v Košiciach, Podhradová 13, Košice. 
Pravidelne aktualizované informácie o klube a 
o udalostiach môžete nájsť na klubovej   Face-
bookovej stránke, a taktiež aj na klubovom   
Instagrame.
Odborný garant klubu:
MVDr. Boris Semjon, PhD.
Kontakt: kha@uvlf.sk
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vzdelávania počas štúdia je praktická stáž v 
zahraničných podnikoch, výskumných ústavoch 
a inštitúciách. Ale aj študenti – absolventi môžu 
realizovať absolventskú prax v zahraničí do 1 roka 
po ukončení štúdia. Štúdium či stáž v zahraničí 
prebieha v jazykoch prijímajúcej inštitúcie. 
Univerzita poskytuje primeranú jazykovú 
podporu bezplatnými online jazykovými kurzami 
v 15 jazykoch. Tieto kurzy zvyšujú jazykové 
zručnosti študentov na požadovanú jazykovú 
úroveň. Vysokoškolskí pedagógovia vyučujú 
na partnerskej univerzite alebo univerzita 
pozýva pracovníkov z partnerských univerzít a 
podnikov v zahraničí, aby vyučovali na univerzite 
a odovzdali praktické skúsenosti študentom. 
Učitelia a ostatní zamestnanci absolvujú v 
zahraničí stáž alebo školenie na univerzite 
alebo v podniku v rámci Erasmus+. Celý svet je 
v pohybe, príďte a zapojte sa! Ako študenti našej 
univerzity sa môžete prihlásiť na akcie Erasmus+, 
a už od 2. ročníka študovať, praxovať, stážovať 

v zahraničí. A na záver už len pár postrehov od 
študentov, ktorí Erasmus plus absolvovali počas 
svojho štúdia na univerzite:

	 ,,Bola	 to	 kľúčová	 skúsenosť	 pre	 moje 
	 profesijné	zameranie.“		 	
	 „Erasmus+	 odporúčam	 podstúpiť	 určite 
	 každému.“
	 „Príjemný	únik	z	komfortnej	zóny“.
	 „Na	 mojej	 skúsenosti	 s	 Erasmus+	 si	 cením	 
	 najviac	 asi	 fakt,	 že	 som	 mala	 príležitosť 
	 porovnať	 si	 spôsob	 výučby	 inej	 školy	 s	 tou 
	 našou.“

Bližšie informácie:
Kancelária Erasmus+
Referát pre mobility
UVLF v Košiciach 
Komenského 73, 041 81 Košice 
v pavilóne č. 10, prvé poschodie

UNIVERZITA A ŠPORT

Ústav telesnej výchovy a športu vytvára 
organizačné a materiálne podmienky na 
zabezpečenie telovýchovných činností pre 
študentov a podľa možností aj pre zamestnancov 
UVLF.
Zaradením predmetu Telesná výchova do 
skupiny výberových predmetov sa zmenila 
filozofia chápania pohybových aktivít študentov 
v zmysle osobného uvedomenia si ich potreby 
ako súčasti psychohygieny a harmonického 

rozvoja osobnosti v čase štúdia.
Študenti počas zápisu absolvujú stretnutie s 
učiteľmi Ústavu telesnej výchovy a športu, 
kde získajú informácie o športovo rekreačných 
aktivitách na UVLF.
„Šport pre všetkých“ patrí tým, ktorí nemajú 
ambície na dlhodobú prípravu a pravidelné 
súťaženie. Je to kondičné posilňovanie študentov, 
aerobik, volejbal, florbal, bedminton, stolný 
tenis a futbal. Tu je priestor na organizovanie 
rôznych športových podujatí pre študentov i 
zamestnancov UVLF ‒ Mikulášske a Veľkonočné 
turnaje vo volejbale, futbale, basketbale, v 
stolnom tenise, plážový volejbal, Železný muž, 
behy okolo internátov, vodná i pešia turistika a 
iné aktivity, ktoré sa organizujú v spolupráci s 
Ústavom telesnej výchovy a športu.

Ponuka športov a aktivít:
basketbal, kondičné posilňovanie, kardio-
trenažéry, kanoistika, turistika, sebaobrana, 
florbal, volejbal, futbal, bedminton, stolný tenis, 
frisbee, aerobik a Tae bo.
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   ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS SA INŠPIROVAL MENOM KOŇA

Socha koňa s menom Ardo, je dominantou 
centrálnej oddychovej zóny areálu Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
na Komenského 73. Autorom sochy je Josef 
Václav Myslbek, najvýznamnejší český sochár 
na prelome 19. a 20. storočia, predstaviteľ 
monumentálneho realizmu a zakladateľ 
novodobého českého sochárstva. Myslbekovo 
sochárske dielo bolo od začiatku ovplyvnené 
klasicizmom, novorenesanciou, antikou a 
secesiou. Vrcholom Myslbekovej monumentálno 
realistickej tvorby je jazdecká socha sv. Václava, 
umiestnená na pražskom Václavskom námestí. 
Na tomto diele pracoval viac ako tridsať rokov. 
Dielo v nadživotnej veľkosti dokončil na začiatku 
roku 1889. Ako predlohu si vybral žrebca 
Arda, typického predstaviteľa ušľachtilého 
oldenburského plemena z Vojenského žrebčinca 
v Prahe. V roku 1979 pri príležitosti 200. výročia 

začiatku vyučovania veterinárnej medicíny ako 
samostatnej vedeckej disciplíny na Karlovej 
univerzite odliali v ČKD Blansko dve totožné 
bronzové sochy Arda. Sochy sa stali symbolom 
česko-slovenskej vzájomnosti, jedna dodnes 
stojí v areáli Veterinárnej a farmaceutickej 
univerzity Brno. Vysoká škola veterinárska v 
Košiciach zaplatila v roku 1979 za bronzový 
odliatok 500-tisíc korún. Umeleckú hodnotu 
sochy doteraz nik nevyčíslil.
VERÍME, ŽE osobitý areál UVLF V KOŠICIACH, s 
originálnou zástavbou, s cennou pamiatkovou 
hodnotou a parkovou výsadbou s bohatou 
zeleňou SA STANE AJ PRE VÁS, NAŠICH BUDÚCICH 
ŠTUDENTOV, MIESTOM ŠTÚDIA, BUDOVANIA 
PRIATEĽSTIEV A PLNENIA SNOV.
  

MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Foto:	prof.	Ing.	Štefan	Vilček,	DrSc.
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AREÁL UVLF V KOŠICIACH
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Mesto Košice je druhé najväčšie mesto SR a 
metropola východného Slovenska. Výhodná 
poloha urobila v minulosti z Košíc dôležitý 
bod na obchodných cestách, dnes je kľúčovou 
hospodárskou aglomeráciou, ale aj križovatkou 
dopravných trás, k čomu prispieva železničný 
uzol a medzinárodné letisko. Košice sú prvým 
európskym mestom, ktoré získalo vlastnú 
erbovú listinu. V roku 1369 ju panovník Ľudovít 
Veľký udelil po prvýkrát právnickej osobe ‒ 
mestu Košice. Ďalšie prvenstvo sa spája so 
športom ‒ v Košiciach v prvú októbrovú nedeľu 
štartuje najstarší európsky a druhý najstarší 
svetový maratón ‒ Medzinárodný maratón 
mieru (založený v roku 1924). Dóm sv. Alžbety 
je najvýchodnejšou gotickou katedrálou v 
Európe. Historické centrum je najväčšou 
mestskou pamiatkovou rezerváciou v Slovenskej 

KOŠICE
republike. Najstaršia stredná škola v strednej 
Európe bola založená takisto v Košiciach ‒ v roku 
1872 Stredná priemyselná škola strojnícka. Na 
území mesta je rozlohou najväčšia zoologická 
záhrada v strednej Európe (288 hektárov) a 
rozlohou najväčšia slovenská botanická záhrada 
s najväčšou zbierkou kaktusov v bývalom 
Československu. Detská železnica v Čermeľskom 
údolí je najstaršou a jedinou na Slovensku.
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu 
v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou 
z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v 
oblasti farmácie. 
Viac sa o živote v Košiciach dozviete na stránke 
www.kosice.sk a www.visitkosice.eu.

ARDO – časopis študentov UVLF

Časopis vyšiel prvýkrát v decembri 2010. Za jeho vznikom bolo nadšenie hŕstky študentov, ktorí 
cítili absenciu média, ktoré by oslovilo študentov všetkých študijných programov našej univerzity. 
Tlačená podoba časopisu sa osvedčila ako  najzaujímavejšia forma komunikácie so širokou čitateľskou 

verejnosťou.
http://www.uvlf.sk/ardo-vytlačky

Kontakt: ardouvlf@gmail.com
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