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HLAVNÉ KONTAKTY
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Adresa:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice

Telefón:
Fax:

podateľňa
podateľňa

0915 984 724, 0915 984 656
055/671 16 74

Webové sídlo:

www.uvlf.sk

Sekretariát rektorky:
Telefón/fax:
E – mail:

055/632 52 93
sekretariat@uvlf.sk

Študijné oddelenie:
Referát pre štúdium v slovenskom jazyku:
Telefón:
E - mail:

0915 984 003, 0915 986 723
studijne@uvlf.sk

Referát evidencie a sociálnej podpory študentov:
Telefón:
0915 984 722, 0905 899 433
E - mail:
studijne@uvlf.sk
Referát pre štúdium v anglickom jazyku:
Telefón:
Fax:
E - mail:

0915 984 004, 0915 742 534,
0917 841 426
055/67 11 674
zas@uvlf.sk

Referát pre doktorandské štúdium:
Telefón:
Fax:
E - mail:

0917 455 535
055/67 11 674
doktorandi@uvlf.sk
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VEDENIE UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH

Rektorka:

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

Prorektori:

MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou

Kvestor:

Ing. Róbert Schréter, PhD.

3

VEDECKÁ RADA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Predsedníčka: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Členovia:
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
prof. MVDr. Alois Nečas, PhD., MBA
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, PhD., MBA
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD.
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
PharmDr. Vasiľ Šatnik, PhD.
MVDr. Silvia Štefáková

SPRÁVNA RADA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Predseda:
Ing. Ján Király
Podpredseda: Ing. Milan Dolný
Členovia:
Dr. h. c. JUDr. Ing. Ján Bílek
MVDr. Gabriel Csicsai, PhD.
Ing. Stanislav Hreha, PhD.
Dipl. Ing. Jozef Hurný, PhD.
Mgr. Jozef Jurkovič
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
MVDr. Boleslav Lešo, PhD.
MVDr. Miroslav Martinček
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MVDr. Anna Ondová
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
MVDr. Ladislav Stodola
Dominik Lauko

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Komora zamestnancov
1. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
2. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
4. MVDr. Jana Koščová, PhD.
5. doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
6. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
7. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
8. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
9. MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
10. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
11. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
12. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
13. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
14. MVDr. Boris Vojtek, PhD.
Komora študentov
1. Matěj Beránek
2. Patrik Bílsky
3. Jaroslav Bučan
4. MVDr. Mária Lapšanská
5. Matyi Štefan
6. Dávid Orčík
7. Pavlína Palušová
Predsedníctvo Akademického senátu UVLF v Košiciach
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD. – predseda
MVDr. Jana Koščová, PhD. – podpredseda (predseda komory zamestnancov)
Dávid Orčík – podpredseda (predseda komory študentov)
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. – tajomníčka
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KOLÉGIUM REKTORKY
Predseda:
Členovia:

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Mgr. Andrea Eibenová
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
PhDr. Ľudmila Kundríková
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
prof. MVDr. Zuzana Šefčíková, PhD.
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
PharmDr. Tomáš Wolashka, PhD.

KOLÉGIUM FARMÁCIE
Predseda:
Členovia:

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
PharmDr. Danica Bošanská
PharmDr. Tibor Czuľba, MBA
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
PharmDr. Monika Fedorová
Mgr. Michal Fehér
doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Dr. h. c. prof. MUDr. Ladislav Mirrossay, DrSc.
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.
doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
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MVDr. Martin Tomko, PhD.
PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
Vladimír Vodhanel – študent (4. ročník ŠP farmácia)

KOMISIE UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH
Disciplinárna komisia pre pracovníkov
Predseda:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Tajomník:
JUDr. Jana Szepesiová
Členovia:
JUDr. Viera Jančíková
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Disciplinárna komisia pre študentov
Predseda:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Tajomník:
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Členovia:
Jaroslav Bučan – študent (5. ročník ŠP VVL)
Pavlína Palušová – študentka (5. ročník ŠP farmácia)
Caitlin Braham Nicoll – študentka (4 ročník post BSc.)
Edičná a vydavateľská komisia
Predseda:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Tajomník:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Členovia:
MVDr. Libuša Bodnárová
Ing. Mária Dolná
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Ing. Igor Michaľov
Mgr. Marta Novysedláková
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Dávid Orčík – študent (4. ročník ŠP VVL)
Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami
Predseda:
MVDr. Viola Štrompfová, PhD.
Tajomník:
doc. MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
Členovia:
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
MVDr. Zora Váradyová, PhD.
MVDr. Andrea Lauková, PhD.
Hospodárska komisia
Predseda:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Zástupca:
Ing. Róbert Schréter, PhD.
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Tajomník:
Členovia:

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
Mgr. Jaroslav Hochmann
Mgr. Vladimír Katona
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Mgr. Silvia Hurtuková
Ing. Milena Moňoková
MVDr. Marián Pavľak
MVDr. Jaroslav Soroka
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných údajov
Predseda:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Zástupca:
Ing. Eva Ráczová
Tajomník:
Ing. Darina Chriašteľová
Členovia:
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
JUDr. Viera Jančíková
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Ing. Vladimír Krajňák
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
Komisia pre e-learning
Predseda:
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Zástupca:
MVDr. Tomáš Csank, PhD.
Tajomník:
RNDr. Lucia Váhovská, PhD.
Členovia:
MVDr. Libuša Bodnárová
MVDr. Slavomír Horňák, PhD.
MVDr. Mária Kuricová, PhD.
Marek Macko
Komisia pre hodnotenie kvality
Predseda:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Zástupca:
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Tajomník:
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Členovia:
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
JUDr. Viera Jančíková
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
PhDr. Ľudmila Kundríková
Ing. Milena Moňoková
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Matěj Beránek – študent (5. ročník ŠP VVL)
Dominik Lauko – študent (4. ročník ŠP VVL)
Štefan Matyi – študent (3. ročník ŠP F)
MVDr. Mária Lapšanská – doktorandka (3. ročník)
MVDr. Noema Kmecová – doktorandka (4. ročník)
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Komisia pre klinickú činnosť
Predseda:
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Zástupca:
MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS
Tajomník:
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
Členovia:
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Komisia pre mobilitu študentov a učiteľov
Predseda:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Zástupca:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Tajomník:
MVDr. Libuša Bodnárová
Členovia:
Ing. Renáta Božíková
MVDr. Monika Garčárová
MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
Lubica Hajdeckerová
MVDr. Katarína Hájovská, PhD.
MVDr. Jana Koščová, PhD.
Ing. Michaela Paulíková
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
Mario Segurado Benito
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Mgr. Lenka Žuravlovová
Patrik Bilský – študent (6. ročník ŠP VVL)
Michal Emil Miklovič – študent (5. ročník ŠP VVL)
Vladimír Vodhanel – študent (5. ročník ŠP farmácia)
Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť
Predseda:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Zástupca:
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Tajomník:
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Členovia:
doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Ing. Tatiana Takáčová
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže
Predseda:
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Zástupca:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Tajomník:
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Členovia:
Ing. Renáta Božíková
MVDr. Silvester Černota
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
MVDr. Ján Kachnič, PhD.
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
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prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip.ECBHM
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
MVDr. Marián Pavľak
MVDr. Jaroslav Soroka
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
Jaroslav Bučan – študent (5. ročník ŠP VVL)
Komisia pre webové sídlo
Predseda:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Zástupca:
Ing. Zuzana Balajtyová
Tajomník:
Ing. Štefan Grančák
Členovia:
Ing. Renáta Božíková
MVDr. Monika Garčárová
Ľubica Hajdeckerová
PhDr. Ľudmila Kundríková
Ing. Michaela Paulíková
Ing. Róbert Schréter, PhD.
JUDr. Jana Szepesiová
Šimon Halás – študent (5. ročník ŠP VVL)
Likvidačná komisia
Predseda:
Ing. Iveta Macková
Zástupca:
JUDr. Anna Árvaiová
Tajomník:
Ing. Darina Chriašteľová
Členovia:
Ing. Beáta Takáčová
Vladimír Takáč
Mzdová komisia
Predseda:
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Tajomník:
JUDr. Viera Jančíková
Členovia:
Štefan Fedorčák
Ing. Edita Krettová
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Ing. Milena Moňoková
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Ing. Róbert Schréter, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
prof. MVDr Alexandra Trbolová, PhD.
Pedagogická komisia
Predseda:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Tajomník:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Členovia:
Ing. Renáta Božíková
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
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prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Ing. Michaela Paulíková
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
MVDr. Ladislav Stodola
MVDr. Miroslav Baran
Patrik Bilský – študent (6.ročník ŠP VVL)
Tomáš Hrdlička – študent (5. ročník ŠP VVL)
Alexandra Dohnal – študentka (2. ročník ŠP GVM)
Prijímacia komisia
Predseda:
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Zástupca:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Tajomník:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Členovia:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Dávid Orčík – študent (4. ročník ŠP VVL)
Sociálna komisia
Predseda:
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Zástupca:
JUDr. Anna Árvaiová
Tajomník:
Mgr. Lenka Žuravlovová
Členovia:
Štefan Fedorčák
Ing. Vladimír Petro
Škodová komisia
Predseda:
JUDr. Viera Jančíková
Zástupca:
JUDr. Mária Sitániová
Tajomník:
JUDr. Anna Árvaiová
Členovia:
Mgr. Silvia Hurtuková
Ing. Edita Krettová
Ing. Iveta Macková
Ing. Eva Ráczová
Ubytovacia komisia
Predseda:
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Zástupca:
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Tajomník:
MVDr. Ing. Jana Korimová, PhD.
Členovia:
Mgr. Jaroslav Hochmann
Ing. Daniela Jacková
Soňa Katreniaková
Ing. Valéria Švihrová
Ing. Michaela Paulíková
Štefan Matyi - študent (3. ročník ŠP F)
Jaroslav Bučan – študent (5. ročník ŠP VVL)
MVDr. Mária Lapšanská – doktorandka (3. ročník)
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Ústredná inventarizačná komisia
Predseda:
Ing. Iveta Macková
Zástupca:
Mgr. Silvia Hurtuková
Tajomník:
Ing. Mária Nedbáleková
Členovia:
Ing. Darina Chriašteľová
Mgr. Andrea Navesňáková
Jana Mattová
Vyraďovacia komisia
Predseda:
Ing. Darina Chriašteľová
Zástupca:
Ing. Iveta Macková
Tajomník:
JUDr. Anna Árvaiová
Členovia:
Ing. Zuzana Balajtyová
Ing. Miroslav Bartko
Gabriela Hollá
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PROFESORI UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A
FARMÁCIE V KOŠICIACH
1.

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
43 02 9
vnútorné choroby hospodárskych zvierat a
farmakológia

13. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

6.3.2
hygiena potravín
14. Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

2.

prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
6.3.3.
veterinárna morfológia a fyziológia

3.

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
43 01 9
veterinárna morfológia

6.3.7
infekčné a parazitárne choroby zvierat
15. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.

4. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Dip. ECBHM
6.3.4
vnútorné choroby zvierat
16. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

6.3.3
veterinárna morfológia a fyziológia
5.

6.3.2
hygiena potravín

prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
6.3.7
infekčné a parazitárne choroby zvierat

17. prof. MVDr. František Novotný, PhD.

6.3.6
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

6. prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

18. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

6.3.11
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
7.

15 10 9
mikrobiológia

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
7.3.2
farmakológia

19. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

15 10 9
mikrobiológia

8. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

20. prof. PharmDr. Miloslava

Rabišková, CSc.
7.3.5
galenická farmácia

43 04 9
veterinárna chirurgia
9. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

21. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

43 31 9
hygiena prostredia a potravín

43 02 9
vnútorné choroby zvierat a farmakológia

10. prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
22. prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.

6.3.3
veterinárna morfológia a fyziológia

6.3.4
vnútorné choroby hospodárskych zvierat

11. prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
23. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

43 01 9
veterinárna morfológia

6.3.3
veterinárna morfológia a fyziológia

12. prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
24. prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

6.3.7
infekčné a parazitárne choroby zvierat

4.2.7 mikrobiológia
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29. prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.

25. prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

43 31 9
hygiena prostredia a potravín

6.3.11
hygiena chovu zvierat a životné prostredie

26. prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

30. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

6.3.5
veterinárna chirurgia, ortopédia a rtg.

14 10 9
biochémia

27. prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

6.3.2
hygiena potravín
28. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.

6.3.6
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

EMERITNÍ PROFESORI UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

prof. Ing. Ján Bláhovec, CSc.
prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.
Dr. h. c. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
prof. MVDr. Juraj Kačmárik, PhD.
prof. Ing. Viera Lenartová, PhD.
Dr. h. c. prof. MVDr. Dušan Magic, PhD.
prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
prof. MVDr. Milan Maretta, DrSc.
prof. MVDr. Ivan Mikula, DrSc.
prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc.
prof. MVDr. Štefan Švrček, CSc.
prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD.
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DOCENTI UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH
1.

doc. MVDr.Viera Almášiová, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

2.

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

3.

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

4.

6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

doc, MVDr. Ján Bílek, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia

17.

doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
4.1.17 analytická chémia

18.

doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
4.2.13 virológia

19.

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

20.

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

5.

doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
4.2.15 imunológia

21.

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
7.1.25 klinická biochémia

6.

doc. MVDr. Igor Capík, PhD.
43 04 9 veterinárna chirurgia

22.

doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD.
7.1.18 toxikológia

7.

doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

23.

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

8.

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
7.1.18 toxikológia

24.

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

9.

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

25.

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
4.2.1 biológia

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
6.1.10 záhradníctvo

26.

doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.
6.3.6 veterinárne pôrodníctvo
a gynekológia

27.

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
43 08 9 veterinárna hygiena

doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

28.

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc.
14 10 9 biochémia

29.

doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
43 01 9 veterinárna morfológia

doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

30.

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
4.2.15 imunológia

31.

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
6.3.10 výživa zvierat a dietetika

10.

11.

12.

13.

14.

15.

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

16.

doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
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32.

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

33.

doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
4.2.7 mikrobiológia

34.

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby

35.

doc. MVDr. Monika Pipová, CSc.
43 31 9 hygiena potravín a ekológia

36.

doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
7.3.2 farmakológia

37.

doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

38.

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat

39.

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

40.

doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD.
6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia

41.

doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia

42.

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

43.

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.
7.1.18 toxikológia

44.

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia

45.

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
14 10 9 biochémia

46.

doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD.
7.3.4 farmakognózia

47.

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo

48.

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
7.1.4 vnútorné choroby
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49.

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby
zvierat

50.

doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

51.

doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
5.2.25 biotechnológie

52.

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
7.3.4 farmakognózia

OSTATNÍ UČITELIA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH
1.

2.

PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD.
7.3.4 farmakognózia

18.

MVDr. Monika Drážovská, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia a
fyziológia

19.

Mgr. Oľga Dvorská

RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
4.2.4 genetika

3.

Mgr. Adriena Baranová
20.

Mgr. Andrea Eibenová

4.

MVDr. Darina Baranová, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia

21.

MVDr. Zuzana Farkašová, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

5.

RNDr. Eva Barbušinová, PhD.
43 07 9 infekčné a parazitárne choroby

22.

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
4.2.7 mikrobiológia

6.

PhDr. Valéria Bartková

23.

MVDr. Mária Figurová, PhD.
43 04 9 veterinárna chirurgia

7.

RNDr. Anton Bartunek
24.

PaedDr. Beáta Gajdošová

8.

RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
4.1.16 organická chémia

25.

MVDr. Richard Galajda, PhD.
43.31.9 hygiena prostredia a potravín

26.

MVDr. Jana Gálová, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat a
farmakológia

RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD.
4.1.15 anorganická chémia

27.

MVDr. Martina Galdíková, PhD.
6.3.3 veter. morfológia a fyziológia

MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.
6.3.10 výživa zvierat a dietetika

28.

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

29.

Ing. Michal Hadbavný, CSc.
62 03 9 prierezová a odvetvová
ekonomika

9.

10.

11.

12.

MVDr. Ľubor Bindas, PhD.
43 01 9 veterinárna morfológia a
fyziológia

MVDr. Tomáš Csank, PhD.
4.2.13 virológia

13.

MVDr. Silvester Černota

14.

MVDr. Milan Čížek, PhD.
43 03 9 epizootológia a zoohygiena

30.

MVDr. Vanda Hajdučková, PhD.
4.2.7 mikrobiológia

MVDr. Ján Čurlík, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby

31.

MVDr. Miloš Halán, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby
zvierat

32.

RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
22 01 9 hutníctvo kovov

15.

16.

17.

RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín
MVDr. Michal Dolník, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat
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33.

34.

MVDr. Vladimír Hisira, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby
zvierat

49.

PhDr. Viliam Knap, PhD.,MPH
7.4.1 ošetrovateľstvo

50.

MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
43 08 9 veterinárna hygiena

51.

Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD.
6.3.9 súdne a verejné veter. lekárstvo

52.

MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

53.

MVDr. Ján Koščo

54.

MVDr. Jana Koščová, PhD.
43 11 9 veterinárna fyziológia

MVDr. Marián Hluchý, PhD.
43 04 9 veterinárna chirurgia

35.

MVDr. Slavomír Horňák, PhD.
43 04 9 veterinárna chirurgia

36.

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a
gynekológia

37.

MVDr. Petra Horňáková, PhD.
6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a
gynekológia

38.

MVDr. Alena Hreško Šamudovská
PhD.
6.3.10 výživa zvierat a dietetika

55.

MVDr. Lenka Koščová, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby
zvierat

39.

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.
43 07 9 infekčné a invázne choroby
zvierat

56.

MVDr. Peter Košuth, PhD.
43 01 9 veterinárna morfológia

57.
40.

RNDr. Tatiana Hrušková, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat
a životného prostredia

MVDr. Martin Kožár, PhD.
6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia a
röntgenológia

58.

Ing. Jozef Kremeň

41.

MVDr. Vladimír Hura, PhD.
43 05 9 veterinárne pôrodníctvo
a gynekológia

59.

MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia

60.

PharmDr. Slavomír Kurhajec

61.

MVDr. Mária Kuricová, PhD.
6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia
röntgenológia

62.

MVDr. Petronela Kyzeková

MVDr. Ján Kachnič, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

63.

PharmDr. Štefánia Laca Megyesi,
MSc.

46.

Ing. Renáta Karolová

64.

MVDr. Zuzana Lacková, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

47.

MVDr. Michaela Karamanová, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

65.

MVDr. Gabriel Lazar, CSc.
43 05 9 veterinárne pôrodníctvo
a gynekológia

42.
43.

44.

45.

48.

MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín
MVDr. Marián Kadaši, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

PharmDr. Veronika Kmeťková
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66.

MVDr. Lenka Lešková, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

81.

MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

67.

MVDr. Martin Levkut, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia

82.

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

68.

MVDr. Róbert Link, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia

83.

MVDr. Mária Milkovičová, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

84.

MVDr. Simona Mekková

MVDr. Tomáš Lipták, PhD.
6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia
a röntgenológia

85.

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

70.

MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

86.

MVDr. Alena Nagyová, PhD.
6.3.9 súdne a verejné veterinárske
lekárstvo

71.

MVDr. Aladár Maďari, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

87.

MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia

72.

MVDr. Peter Major, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

88.

MVDr. Lucia Novotná Jurkuľáková

89.

RNDr. Peter Očenáš, PhD.
4.1.16 organická chémia

90.

MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

91.

MVDr. Marián Pavľak

69.

73.

74.

MVDr. Zuzana Maková, PhD.
43 11 9 veterinárna fyziológia
MVDr. Jana Maľová, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

75.

MVDr. Marcela Maloveská, PhD.
6.3.3 veter. morfológia a fyziológia

92.

MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia

76.

MVDr. René Mandelík, PhD.
43 05 9 veterinárne pôrodníctvo
a gynekológia

93.

Mgr. Monika Petrillová

94.

MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.
43-11-9 veterinárna fyziológia

95.

MVDr. Elena Piešová, PhD.
43 01 9 veterinárna morfológia
jedincov

96.

MVDr. Marián Prokeš, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

97.

MVDr. Karol Račka

77.

78.

Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc.
43 01 9 veterinárna morfológia
a fyziológia
MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
43 31 9 hygiena prostredia a potravín

79.

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
43 11 9 veterinárna fyziológia

80.

RNDr. Štefan Mazáň
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98.

PharmDr. Simona Rohaľová

115.

99.

PharmDr. Natália Rozman Antoliková,
PhD
7.3.2 farmakológia

MVDr. Michaela Špalková, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

116.

MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

117.

PharmDr. Martina Šutorová

118.

RNDr. Terézia Švajlenka Pošiváková,
PhD.
4.3.4 všeobecná ekológia a ekológia
jedincov

119.

MVDr. Ľubica Šťavová

120.

MVDr. Jana Šimková, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

121.

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby

122.

PharmDr. Iveta Štempeľová

MVDr. Lenka Skurková, PhD.
6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia
a röntgenológia

123.

MVDr. Igor Šulla, PhD.
43 01 9 veterinárna morfológia

107.

Mgr. Katarína Straková

124.

RNDr. Monika Šuleková, PhD.
14 03 9 analytická chémia

108.

RNDr. Imrich Strapáč, CSc.
14 02 8 chemické vedy

125.

MVDr. Jana Takáčová, PhD.
6.3.9 súdne a verejné veterinárske
lekárstvo

126.

Ing. Ladislav Takáč, PhD.
9.2.7 kybernetika

100.

101.

MVDr. Lucia Sabová, PhD.
7.1.18 toxikológia 7.3.2 farmakológia
RNDr. Aneta Salayová, PhD.
4.1.16 organická chémia

102.

RNDr. Petra Schusterová, PhD.
4.2.15 imunológia

103.

MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
6.3.3 veter. morfológia a fyziológia

104.

MVDr. Boris Semjon, PhD.
6.3.2 hygiena potravín

105.

MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat

106.

109.

RNDr. Alena Strejčková, PhD.
4.1.12 biofyzika

110.

Mgr. Radoslav Suchovič

111.

RNDr. Judit Süli, PhD.
01 06 1 biologické vedy

127.

PharmDr. Peter Takáč, PhD.
7.3.2 farmakológia

112.

MVDr. Renáta Szabóová, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia

128.

MVDr. Petra Timkovičová Lacková

129.

MVDr. Radka Titková

113.

MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

130.

MVDr. Martin Tomko, PhD.
43-01-9 veterinárna morfológia
a fyziológia

114.

MVDr. Andrea Szarková

131.

RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
4.1.15 anorganická chémia
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132.

RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká,
PhD.
4.1.16 organická chémia

144.

MVDr. Boris Vojtek, PhD.
6.3.7 infekčné a parazitárne choroby
zvierat

133.

MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
6.3.5 veterinárna chirurgia

145.

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
43 02 9 vnútorné choroby zvierat
a farmakológia

134.

RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.

7.1.25 klinická biochémia

146.

MVDr. Vladimír Vrabec

135.

MVDr. Peter Váczi, PhD.
7.3.2 farmakológia

147.

PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
51-04-9 farmakológia

136.

Mgr. Lukáš Varga

148.

137.

MVDr. Mária Vargová, PhD.
6.3.4 vnútorné choroby zvierat

Mgr. Martin Zborovjan, PhD.
2.1.34 jazykoveda konkrétnych
jazykových skupín

149.

MVDr. František Zigo, PhD.
6.3.10 výživa zvierat a dietetika

150.

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS
6.3.5 veterinárna chirurgia

138.

MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
6.3.3 veterinárna morfológia
a fyziológia

139.

RNDr. Valéria Verebová, PhD.
4.1.12 biofyzika

140.

MVDr. Katarína Veszelits Laktičová,
PhD.
6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné
prostredie

141. MVDr. Zuzana Vilhanová
142.

PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA,
MSc.

3.3.22 podnikový manažment
143.

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
43 11 9 veterinárna fyziológia

POSTDOKTORANDI
1. PharmDr. Adriana Fečkaninová, PhD.
2. MVDr. Adam Raček, PhD.
3. Ing. Blažena Vargová, PhD.

Katedra hygieny a technológie potravín
Katedra anatómie, histológie a fyziológie
UVN Centrum aplikovaného výskumu
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PRACOVISKÁ UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA
A FARMÁCIE V KOŠICIACH
REKTORÁT
UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE
V KOŠICIACH
Rektorka

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

Útvary rektorky:
Sekretariát rektorky
Kancelárka

Otília Mertinková
PhDr. Ľudmila Kundríková

Hovorkyňa

Mgr. Zuzana Bobriková

Kontrolórka

Ing. Edita Krettová

Právne a personálne oddelenie
Vedúca:
Referát právny
Referát personálny
Registratúrne stredisko
Podateľňa

JUDr. Viera Jančíková
JUDr. Anna Árvaiová
Mgr. Alena Lengyelová
JUDr. Jana Szepesiová
Mgr. Anna Janáková
Viera Beľušová
Bc. Ingrid Vikuková
Tatiana Szitásová

Oddelenie bezpečnosti a krízového riadenia
Vedúca:
Referát bezpečnosti

Ing. Eva Ráczová
Helena Bašistová
Andrej Behun
Ladislav Bobáľ
Branislav Borgoň
Ján Děkanovský
Marián Gojdič
Peter Haring
Milan Hruška
Peter Hudaček
Marián Kalina
Anton Koľvek
Anton Koľvek st.
Dušan Kolumber
Ing. František Kostovčik
Slavomír Kupčo
Ing. Tatiana Lacková
Ing. Peter Kolenič
František Markovič
Ľubomír Mecko
RSDr. Štefan Murcko
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Mikuláš Prokopčák
Valéria Sabóová
Jozef Sciranka
Pavel Sekerák
Mgr. Miroslav Smrčo
Peter Šesták
Peter Ščerba
František Švihura
František Takács Horňák
Vladimír Tiňo
Imrich Tormaši
Dušan Vojakovič
Referát krízového riadenia Ing. Vladimír Krajňák

Kvestor

Ing. Róbert Schréter, PhD.

Útvary kvestora:
Sekretariát kvestora

Mgr. Jana Bobrunková

Oddelenie ekonomiky
Vedúci:
Ing. Milena Moňoková
Referát finančného účtovníctva
Júlia Daduľáková
Natália Gregová
Ing. Slávka Loziňáková
Ing. Iveta Macková
Jana Matová
Ing. Mária Nedbáleková
Emília Rachvalová
Ing. Renáta Palenčárová
Mária Perháčová
Lenka Perháčová
Referát rozpočtu a kontrolingu
Ing. Anna Gallová
Gabriela Hollá
Referát odbytu
Ingrid Saidová
Referát miezd
Ing. Janka Legáthová
Ing. Stanislav Matta VF
Ing. Ladislav Rácz
Ing. Vladimír Petro
Štefan Fedorčák
Referát pracovných ciest Tomáš Grega

Oddelenie prevádzky a investícií
vedúca:
Referát investícií

Referát prevádzky

Mgr. Silvia Hurtuková
Ing. Darina Chriašteľová
Ing. Peter Halcin
Ing. Martina Pistráková
Miroslav Ogurčák
Ing. Jozef Tóth
Ing. Ronald Žuravlov
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Vladimír Takáč
Jozef Čerkala
Anna Čerkalová
Imrich Dancák
Renáta Derianová
Mária Diškantová
František Fusek
Henrieta Gregová
Renáta Gregová
Karol Gungl
Vojtech Hogya
Igor Klik
Peter Kronovetter
Marián Lazur
Zoltán Majorossi
Miroslav Mako
Ladislav Mazur
Andrej Mikula
František Moňok
Eva Petkáčová
Mária Ratkošová
Igor Švorc
Peter Semeš
Mária Slivková
Alena Tabačková
Jarmila Tormašiová
Ján Vendrák

Projektové oddelenie
Vedúca:
Ing. Tatiana Takáčová
Referát projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie
a ostatných finančných mechanizmov
JUDr. Mária Sitániová
Mgr. Bianka Shymanska
Ing. Beáta Takácsová
Referát projektov z národných a medzinárodných grantových schém
Mgr. Ivana Pahulyiová

Oddelenie verejného obstarávania
Vedúci:

Mgr. Vladimír Katona
Ing. Miroslav Bartko
Mgr. Lucia Verebová
Mgr. Andrea Návesňáková

Útvary prorektorov:
Prorektor

MVDr. Martin Tomko, PhD.

Študijné oddelenie
Vedúca:

Ing. Renáta Božíková
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Referát pre štúdium v slovenskom jazyku
Zuzana Szabová
Referát evidencie a sociálnej podpory študentov
Soňa Katreniaková
Mgr. Lenka Žuravlovová
Referát pre štúdium v anglickom jazyku
Ing. Michaela Paulíková
Mgr. Lenka Rendošová
Mgr. Diana Sokoliová

Prorektor

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Referát pre doktorandské štúdium
Ľubica Hajdeckerová
Referát vedecko-výskumnej činnosti
Mgr. Michaela Krčmáriková

Prorektorka

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Referát pre medzinárodné vzťahy
Referát pre mobility medzinárodné vzťahy
MVDr. Katarína Hájovská, PhD.
Mario Segurado Benito
Referát pre rigorózne konania

Prorektor

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

Referát hodnotenia kvality doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Oddelenie informačných a komunikačných technológií
Vedúci:
Ing. Igor Michaľov
Referát centrálnych aplikačných systémov
Ing. Zuzana Balajtyová
Mgr. Matej Roško
Referát výpočtovej techniky a sietí
Ing. Róbert Schréter, PhD.
Ing. Štefan Grančák
Ing. Ján Lipták
Ing. Igor Michaľov
Ing. Martina Moňoková
Richard Barát
Marek Macko

Prorektor

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Referát klinickej činnosti

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
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KATEDRA ANATÓMIE, HISTOLÓGIE A FYZIOLÓGIE
Vedúca:

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.

Ústav anatómie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.
doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc.
MVDr. Lenka Maloveská, PhD.
MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
MVDr. Jana Teleky, PhD.
Ing. Ľubomír Medvecký, PhD.
MVDr. Veronika Šimaiová, PhD.
Mgr. Mária Cifruľáková
Marianna Šauličová
Mária Váradyová
Daniela Vargová
Rudolf Tabačko
Anna Janošiková

Ústav histológie a embryológie
Vedúci:
Učitelia:
Postdoktorand
THP:

R:

doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
doc. MVDr. Katarína Holovská, PhD.
MVDr. Igor Šulla, PhD.
MVDr. Adam Raček, PhD.
Zlaťa Buričová
Gabriela Pancuráková
Ing. Lucia Takáčová
Anna Matejová

Ústav fyziológie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD.
MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.
MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.
MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD.
MVDr. Katarína Klapáčová, PhD.
Ing. Mária Kozáčková
RNDr. Jana Kaľatová

KATEDRA BIOLÓGIE A GENETIKY
Vedúca:

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie
Vedúca:
Učitelia:

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.
MVDr. Richard Galajda, PhD.
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Veda:
THP:
R:

MVDr. Martin Tomko, PhD.
MVDr. Ľubica Šťavová
MVDr. Michaela Špalková, PhD.
MVDr. Petra Kandráčová, PhD.
Lýdia Balážová
Mgr. Beáta Šoltésová
Gabriela Zelinková
Janka Semánová

Ústav genetiky
Vedúca :
Učitelia:
Veda:
THP:
R:

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.
MVDr. Martina Galdíková, PhD.
RNDr. Jana Halušková, PhD.
MVDr. Simona Koleničová
Helena Ivanová
Zdenka Kučerová

KATEDRA EPIZOOTOLÓGIE A PARAZITOLÓGIE
Vedúca:

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
D r. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
MVDr. Milan Čížek, PhD.
MVDr. Monika Drážovská, PhD.
MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
MVDr. René Mandelík, PhD.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.
MVDr. Boris Vojtek, PhD.
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD.
MVDr. Serena Pošiváková
MVDr. Romana Andrášíová
Etela Bednáriková
Viera Hriczišonová
Beáta Oružinská
Veronika Bednáriková
Valéria Mižičková
Mgr. Marián Molnár

Ústav parazitológie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
MVDr. Miloš Halán, PhD.
MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
MVDr. Karol Račka
RNDr. Andrea Schreiberová, PhD.
Ing. Petronela Komorová, PhD.
27

THP:

R:

Alena Pučanová
Mgr. Katarína Vargová
Ing. Ľudmila Majsniarová
Janka Urbanová

KATEDRA FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE
Vedúci:
Učitelia:

THP:
R:

PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
PharmDr. Veronika Kmeťková MD
PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, MSc.
RNDr. Štefan Mazaň
PharmDr. Simona Rohaľová
Martina Karnišová
Renáta Ňaršanská

KATEDRA FARMAKOGNÓZIE A BOTANIKY
Vedúca:
Učitelia:

THP:
Veda:

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD. MD
PharmDr. Slavomír Kurhajec
Adriana Kováčová MD
zastupuje Martina Dolná
doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD.

KATEDRA FARMAKOLÓGIE A TOXIKOLÓGIE
Vedúci:

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Ústav farmakológie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:
R:

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.
MVDr. Lucia Sabová, PhD.
MVDr. Peter Váczi, PhD.
MVDr. Zuzana Malinovská, PhD. MD
zastupuje RNDr. Diana Kopcsáyová
Eva Husnajová
Renáta Ferková
Viera Ondirová

Ústav toxikológie
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:
R:

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
doc. MVDr. Natália Kovalkovičová, PhD. NV
zastupuje MVDr. Vladimír Petrovič, PhD.
doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
MVDr. Rastislav Sabo, PhD.
Beáta Kábrtová
Mgr. Tomáš Plichta
Viera Vadásová
28

Ústav humánnej a klinickej farmakológie
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:

PharmDr. Peter Takáč, PhD.
prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
PharmDr. Natália Rozman Antoliková, PhD.
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
Martina Sláviková

KATEDRA HYGIENY A TECHOLÓGIE POTRAVÍN
Vedúci:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Ústav hygieny a technológie mäsa
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
Postdoktorand
THP:

R:

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
doc. MVDr. Monika Pipová, CSc.
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
Mgr.Martin Bartkovský
MVDr. Ivana Regecová, PhD.
PharmDr. Adriána Fečkaninová, PhD.
Eva Škovranová
Alžbeta Maková
Eva Marčeková
MVDr. Mária Martonová
Bc. Blažena Spišáková
MVDr. Monika Szmolková
Katarína Kurjanová
Emília Tabačková

Ústav hygieny a technológie mlieka
Vedúca:
Učitelia:

Veda.
THP:

R:

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
MVDr. Jana Maľová, PhD.
RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.
MVDr. Boris Semjon, PhD.
MVDr. Jana Výrostková, PhD.
Katarína Kováčová
Alžbeta Kiktová
Vilma Miškufová
Darina Kecerová
Monika Gregová
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KATEDRA CHÉMIE, BIOCHÉMIE A BIOFYZIKY
Vedúca:

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Ústav farmaceutickej chémie
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

RNDr. Peter Očenáš, PhD.
doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD.
RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
RNDr. Aneta Salayová, PhD.
RNDr. Imrich Strapáč, CSc.
RNDr. Monika Šuleková, PhD.
RNDr. Anna Uhrinová, PhD.
RNDr. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD.
RNDr. Miroslava Smrčová, PhD. MD
zastupuje RNDr. Zuzana Kudličková, PhD.
Ing. Anna Furmaníková
Irena Hönschová
Valéria Suchárová
Marcela Farkašová

Ústav lekárskej chémie
Vedúca:
Učitelia:

THP:
R:

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.
RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD.
RNDr. Tatiana Hrušková, PhD.
RNDr. Judit Süli, PhD.
Katarína Škurlová
Milena Šustríková
Mária Kurayová

Ústav biochémie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc.
MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD.
MVDr. Mária Milkovičová, PhD.
MVDr. Jana Šimková, PhD.
RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD.
RNDr. Lucia Váhovská, PhD.
Ing. Viera Ignáczová
Viera Mareková
Ľudmila Borovská
Mária Tormašiová

Ústav biofyziky
Vedúca:
Učitelia:
THP:

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
RNDr. Alena Strejčková, PhD.
RNDr. Valéria Verebová, PhD.
Jolana Hrabovská
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KATEDRA LEKÁRENSTVA A SOCIÁLNEJ FARMÁCIE
Vedúca:
Učitelia:

THP:

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc.
RNDr. Anton Bartunek
Mgr. Radoslav Suchovič
PharmDr. Iveta Štempeľová
PharmDr. Martina Šútorová
Jana Brandis
Marek Macko

KATEDRA MIKROBIOLÓGIE A IMUNOLÓGIE
Vedúca:

prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
Vedúca:
Učitelia:

THP:

R:

MVDr. Jana Koščová, PhD.
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
MVDr. Tomáš Csank, PhD.
RNDr. Petra Schusterová, PhD. MD
zastupuje MVDr. Vanda Hajdučková, PhD.
Vladimíra Antožiová
Ing. Viktória Sosová
Mgr. Soňa Hajsáková
Magdaléna Benediková
Anna Mitrová

Laboratórium gnotobiológie
Vedúca:
Veda:

THP:
R:

doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.
MVDr. Marián Maďar, PhD.
RNDr. Ján Király, PhD.
MVDr. Ľuboslava Sciranková, PhD.
Bc. Zuzana Draskóczyová
Jaroslav Franko
Marcela Franková

Ústav imunológie
Vedúca:
Učitelia:
THP:

R:

prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
Ing. Martina Cepková MD
zastupuje Ing. Viera Kopčáková
Marta Dancáková
Oľga Spišáková

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie
Vedúci:
Veda:

doc. MVDr. Bhide Mangesh, PhD.
RNDr. Katarína Bhide, PhD. MD
Mgr. Amod Kulkarni, PhD.
Tyagi Punit M.Sc.
MVDr. Evelína Káňová, PhD.
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KATEDRA PATOLOGICKEJ ANATÓMIE
A PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE
Vedúca:

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

Ústav patologickej anatómie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.
doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.
MVDr. Martin Levkut, PhD.
MVDr. Viera Karaffová, PhD.
Mgr. Ivana Baloďanská
MVDr. Iveta Tomková
Melánia Gaľašová
Alena Uličná
Roman Bášti
MVDr. Adam Demeter
Mária Műllerová

Ústav patologickej fyziológie
Vedúca:
Učitelia:

Veda:
THP:

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
MVDr. Zuzana Maková, PhD.
MVDr. Elena Piešová, PhD.
MVDr. Renáta Szabóová, PhD.
MVDr. Lucia Tarabová, PhD. MD
Denisa Boľanovská
Iveta Pancáková
MVDr. Júlia Šimaiová

KATEDRA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV
Vedúca:

Mgr. Andrea Eibenová

Ústav jazykov
Vedúca:
Učitelia:

THP:
R:

Mgr. Andrea Eibenová
PhDr. Valéria Bartková
Mgr. Oľga Dvorská
Mgr. Monika Petrillová
Mgr. Katarína Straková MD
zastupuje Mgr. Adriena Baranová
Mgr. Martin Zborovjan, PhD.
Mária Borovská
Emília Jergová

Ústav telesnej výchovy a športu
Vedúca:
Učitelia:
R:

PaedDr. Beáta Gajdošová
Mgr. Lukáš Varga
Ondrej Klein
Iveta Vargová
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KATEDRA VÝŽIVY, DIETETIKY A CHOVU ZVIERAT
Vedúci:

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
MVDr. Ľubor Bindas, PhD.
MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.
MVDr. Alena Hreško Šamudovská, PhD. MD
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc.
MVDr. Tomáš Mihok, PhD.
MVDr. Petra Timkovičová Lacková
MVDr. Magdaléna Skalická, PhD.
RNDr. Lenka Bosáková
Mgr. Milada Haščáková
Danka Oreničová
Erika Závodská
Jaroslav Kolesár
Štefan Pavlovič
Zuzana Süčová

Ústav chovu zvierat
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:
R:

MVDr. František Zigo, PhD.
doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
MVDr. Zuzana Farkašová, PhD.
MVDr. Zuzana Lacková, PhD.
MVDr. Juraj Elečko, CSc.
MVDr. Alexander Pavľak
Emília Nováková
Gabriela Kiraľvargová
Mária Mihoková

Ústav pre chov a choroby zveri a rýb
Vedúci:
Učitelia:

Veda:
THP:
R:

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
MVDr. Ján Čurlík, PhD.
MVDr. Lenka Koščová, PhD. MD
zastupuje RNDr. Eva Barbušinová, PhD.
MVDr. Peter Košuth, PhD.
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
Ing. Renáta Karolová
MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.
Ing. Renáta Karolová
Katarína Lukáčová
Štefánia Platková

KATEDRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, VETERINÁRSKEJ
LEGISLATÍVY A EKONOMIKY
Vedúci:

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
Vedúca:

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.
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Učitelia:

Veda:
THP:

R:

prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
MVDr. Rudolf Hromada, PhD.
MVDr. Dušan Chvojka
MVDr. Ján Koščo
MVDr. Mária Vargová, PhD.
MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
RNDr. Terézia Švajlenka Pošiváková, PhD.
MVDr. Tatiana Szabóová, PhD. MD
Ing. Igor Miňo, PhD.
Stella Jusková
Valéria Klimová
Ľudmila Nagyová-Tkáčová
Jana Sotáková
Blažena Bezegová

Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky
Vedúci:
Učitelia:

THP:
R:

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Ing. Michal Hadbavný, CSc.
Ing. MVDr. Jana Korimová, PhD.
Ing. Jozef Kremeň
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
MVDr. Jana Takáčová, PhD.
Oľga Gunglová
Margita Pavlíková

Ústav aplikovanej etológie a profesijnej etiky
Vedúca:
Učitelia:

THP:

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.
MVDr. Ján Kachnič, PhD.
MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD.
MVDr. Lenka Lešková, PhD.
MVDr. Lenka Skurková, PhD.
PhDr. Viliam Knap, PhD., MPH
Ing. Alena Demeová
Iveta Pristašová

KLINIKA KONÍ
Prednosta:
Učitelia:

Veda:
THP:

prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
doc. MVDr. Ján Bílek, PhD.
MVDr. Petra Horňáková, PhD. MD
zastupuje MVDr. Zuzana Vilhanová
MVDr. Vladimír Hura, PhD.
MVDr. Michaela Karamanová, PhD.
MVDr. Zdeněk Žert, CSc., Dipl. ECVS
MVDr. Eva Styková, PhD.
Ing. Eliška Novotná
MVDr. Zuzana Čriepoková, PhD.
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R:

Imelda Cvekušová
Gizela Lazárová
Emília Tkáčiková
Ondrej Drábik
Jana Tresová
Ján Veles
MVDr. Oliver Merva
Renáta Nováková
Petra Ballayová
Ing. Blažej Pandula

KLINIKA OŠÍPANÝCH
Prednosta:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.
MVDr. Róbert Link, PhD.
MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.
MVDr. Petronela Kyzeková, PhD.
MVDr.Katarína Bárdová, PhD.
Zlata Marholdová
MVDr. Zuzana Krepelková
Elena Pavelková
Juraj Diškant
Drahoslav Durkaj
Agáta Pavelová
František Tabačko
Ing. Ladislav Vojtko

KLINIKA PREŽÚVAVCOV
Prednosta:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip. ECBHM
MVDr. Michal Dolník, PhD.
MVDr. Vladimír Hisira, PhD.
MVDr. Marián Kadáši, PhD.
MVDr. Gabriel Lazar, CSc.
MVDr. Simona Mekková
doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD.
MVDr. Csilla Tóthová, PhD.
RNDr. Jana Konvičná
RNDr. Mária Jesenská
Mária Ihnačáková
Klaudia Slosiariková
Alžbeta Oravcová
Ján Čuri
František Kišiday
Vincent Krištof
František Pancák
Štefan Vadás
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UNIVERZITNÁ VETERINÁRNA NEMOCNICA
1. KLINIKA MALÝCH ZVIERAT
Prednostka:

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.

Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie
Vedúci:
Učitelia:

Veda:

MVDr. Martin Kožár, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
doc. MVDr. Igor Capík, PhD.
MVDr. Mária Figurová, PhD.
MVDr. Marian Hluchý, PhD.
MVDr. Slavomír Horňák, PhD.
MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
MVDr. Mária Kuricová, PhD.
MVDr. Tomáš Lipták, PhD.
MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
MVDr. Radka Titková
MVDr. Agnieszka Balicka, PhD.

Oddelenie vnútorných chorôb
Vedúci:
Učitelia:

Veda:

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc.
doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.
MVDr. Darina Baranová, PhD.
MVDr. Aladár Maďari, PhD.
MVDr. Jana Gálová, PhD.
MVDr. Lucia Novotná Jurkuľáková MD
zastupuje MVDr. Andrea Szarková
MVDr. Zuzana Drahovská, PhD. MD
zastupuje MVDr. Jana Farbáková, PhD.
MVDr. Martina Karasová
MVDr. Branislav Lukáč

2. KLINIKA VTÁKOV, EXOTICKÝCH A VOĽNE ŽIJÚCICH
ZVIERAT
Prednosta:
Učitelia:

Veda:
THP:

R:

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
MVDr. Peter Major, PhD.
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
MVDr. Vladimír Vrabec
MVDr. Katarína Kuzyšinová, PhD. MD
zastupuje MVDr. Lucia Kottferová
Mgr. Ingrid Vrabcová
Monika Csökölyová
Veronika Tobiašová
Matej Grega
Juraj Štecho
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3. CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝSKUMU
Vedúci:
THP:
Veda:
Postdoktorand
R:

doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.
Ondrej Kuchta
Ing. Karel Komárek, CSc.
MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.
Ing. Blažena Vargová, PhD.
Eva Nováková

4. ODDELENIE RIADENIA A PREVÁDZKY UVN
Vedúca:
THP:

R:

MVDr. Gabriela Vargová, PhD.
MVDr. Tatiana Vitková, PhD.
MVDr. Petra Ogurčáková
MVDr. Renáta Tureková
MVDr. Hana Zborovská
Ing. Edita Chandogová
Bc. Sandra Bajusová
Bc. Miriama Gombošová
Bc. Petra Gregová MD
zastupuje Denisa Szabová
Bc. Denisa Lardelli
Bc. Michaela Ostrožlíková
Bc. Renáta Mitrová
Bc. Radoslava Šťastná
Bc. Petra Valenčáková
Bc. Amélia Zemková
Bc. Júlia Zlaczká
Andrea Demková
Zuzana Jacková
Michaela Jusková
Adriana Pešková
Alena Sabolová
Eva Vilimová
Iveta Daduľáková
Slávka Dzureňová
Pavla Urbánková
Anna Košarová
Lucia Lazurová
Ondrej Širilla
Štefan Lukáč
Ladislav Šulík

EXPERIMENTÁLNE VÝSKUMNÉ STREDISKO
V ZEMPLÍNSKEJ TEPLICI
Vedúci:
Učiteľ:
THP:
R:

Ing. Ivan Seňko
MVDr. Silvester Černota
Ing. Ján Vajda
Jiřina Fehérová
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ÚSTAV VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ A KNIŽNICA
Riaditeľka:

MVDr. Libuša Bodnárová

Oddelenie informačné
THP:
R:

Mgr. Natália Palenčárová
Ing. Zuzana Slaninová
Ľudmila Gregorovičová

Oddelenie budovania a doplňovania fondov
THP:

MVDr. Libuša Bodnárová
MVDr. Monika Garčárová
Mária Gomolčáková
Mgr. Zuzana Holečková
Mgr. Andrea Mandelíková

EDIČNÉ STREDISKO A PREDAJŇA LITERATÚRY
Vedúca:
THP:

Ing. Mária Dolná
Mgr. Marta Novysedláková
Eva Takáčová
Bc. Ivana Báštiová

ŠTUDENTSKÉ DOMOVY
Riaditeľ:
THP:
R:

Mgr. Jaroslav Hochmann
Ing. Daniela Jacková
Ing. Valéria Švihrová
Anna Bučková
Emília Kašperová
Janette Karáčová
Jana Menceľová
Martin Varecha
Silvia Kotiková
Rastislav Vavrik
Marcela Meďanská
Jaroslav Pancurák
Jolana Sabolová

JAZDECKÝ AREÁL
Vedúci:
THP:
R:

MVDr. Marián Pavľak
Richard Stehlík
Marcel Baláž
Juraj Buža
Tibor Filipko
Peter Forgáč
Bc. Róbert Gorel
Róbert Gulyás
Štefan Chmelik
Peter Janega
Milan Klimza
František Tirpák
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ÚČELOVÉ ZARIADENIE PRE CHOV A CHOROBY ZVERI, RÝB
A VČIEL V ROZHANOVCIACH
Vedúci:
THP:

R:

MVDr. Jaroslav Soroka
Milan Fabrici
Peter Kmec
Andrea Krajčovičová
Peter Pustý
Ján Bálint
František Forgáč
Ľubica Lenardová
Viktor Nohaj
Eduard Pulz
Valéria Spišáková
Michal Spišák
Ladislav Závodník
Ľudovít Závodník
Marcela Weiserová

ŠKOLSKÝ POĽNOHOSPODÁRSKY PODNIK, n.o.,
ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Riaditeľ:

Ing. Ivan Seňko

UNIVERZITNÁ LEKÁREŇ
Vedúci:
THP:
R:

PharmDr. Michal Fehér
Mgr. Lucia Orosová
Dana Gonová

CENTRUM KLINICKÝCH ZRUČNOSTÍ
Poverený vedúci:
THP:

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
Bc. Oryna Yeltsová
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ŠTUDIJNÉ ODDELENIE UVLF V KOŠICIACH
Úradné hodiny
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
V období od 15. júla do 15. augusta
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

08.30 –
11.00 h
nestránkový deň
12.30 –
14.30 h
12.30 –
14.30 h.
08.30 –
11.00 h
08.30 –
11.00 h
nestránkový deň
08.30 –
11.00 h
nestránkový deň
08.30 –
11.00 h

Kontakty
MVDr. Martin Tomko, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

mobil: +421 918 413 553
E-mail: martin.tomko@uvlf.sk

Vedúca: Ing. Renáta Božíková

mobil: +421 915 984 003
E-mail: renata.bozikova@uvlf.sk

Referát pre štúdium v slovenskom jazyku
Zuzana Szabová

mobil: +421 915 986 723
E-mail: zuzana.szabova@uvlf.sk

Referát evidencie a sociálnej podpory študentov
Soňa Katreniaková

mobil: +421 915 984 722
E-mail: sona.katreniakova@uvlf.sk

Mgr. Lenka Žuravlovová

mobil: +421 905 899 433
E-mail: lenka.zuravlovova@uvlf.sk

Referát pre štúdium v anglickom jazyku
Ing. Michaela Paulíková

mobil: +421 915 742 534
E-mail: zas@uvlf.sk

Mgr. Diana Sokoliová

mobil: +421 917 841 426
E-mail: zas@uvlf.sk

Mgr. Lenka Rendošová

mobil: +421 915 984 004
E-mail: zas@uvlf.sk
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Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
mobil: + 421 915 984 621
E-mail: zuzana.kostecka@uvlf.sk
Služby pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Lenka Žuravlovová
mobil: +421 905 899 433
E-mail: lenka.zuravlovova@uvlf.sk
Pedagogické, sociálne, právne a psychologické poradenstvo
Mgr. Lenka Žuravlovová
mobil: +421 905 899 433
E-mail: lenka.zuravlovova@uvlf.sk
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ÚSTAV VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ A KNIŽNICA
Požičovňa
Kontakt:

Mária Gomolčáková

E-mail: maria.gomolcakova@uvlf.sk
mobil: +421 915 991 463

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

09.00 – 12.00 h.
08.30 – 12.00 h
08.30 – 12.00 h
08.30 – 12.00 h
zatvorené

13.00 – 16.00 h

Študovňa
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

09.00
08.00
08.00
08.00
08.00
09.00

–
–
–
–
–
–

13.00 – 14.30 h
13.00 – 14.30 h

16.00 h
18.00 h
18.00 h
18.00 h
15.00 h
17.00 h

V období od 15. júla do 15. augusta
Požičovňa
Pondelok – piatok: zatvorené
Študovňa
Pondelok – piatok: 08.00 – 12.00 h
V období od 16. augusta do 31. augusta
Požičovňa
Pondelok – piatok: 08.00 – 12.00 h
Študovňa
Pondelok – piatok: 08.00 – 12.00 h

ESAP – EDIČNÉ STREDISKO A PREDAJŇA LITERATÚRY
Kontakt:

Mgr. Marta Novysedlaková

Pondelok:
Utorok:
Streda :
Štvrtok:
Piatok:

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–

E-mail: marta.novysedlakova@uvlf.sk
mobil: +421 915 992 808

11.00 h
11.00 h
11.00 h
11.00 h
12.00 h

12.00
12.00
12.00
12.00
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–
–
–
–

15.30 h
15.30 h
13.30 h
15.30 h

HARMONOGRAM
ŠTÚDIA
pre prvý, druhý a spojený prvý
a druhý stupeň vysokoškolského štúdia
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ZOZNAM POSLUCHÁRNÍ UVLF V KOŠICIACH
Č.
dverí

Poslucháreň

Označenie

Poschodie

Budova (pavilón) - pracovisko

Poslucháreň 1

P-1

P

Poslucháreň 2

P-2

2.

Poslucháreň 6
Poslucháreň 9

P-6
P-9

P
1.

Poslucháreň
10/B
Poslucháreň
13/A
Poslucháreň
13/B

P-10

P

Pavilón č. 10 – ústav hygieny a technológie mlieka

P-13/A

P

P-13/B

P

Pavilón č. 13 – ústav biológie, zoológie a krmovinárstva,
Múzeum histórie veterinárskej medicíny
Pavilón č. 13 – ústav biológie, zoológie a krmovinárstva,
Múzeum histórie veterinárskej medicíny

Poslucháreň
17/A

P-17/A

P

Poslucháreň
17/B

P-17/B

P

Poslucháreň 26

P-26

2.

47

Poslucháreň 29

P-29

P

48

Pavilón č. 17 – odd. chirurgie, ortopédie, röntgenológie
a reprodukcie, klinika prežúvavcov, klinika ošípaných,
klinika koní
Pavilón č. 17 – odd. chirurgie, ortopédie, röntgenológie
a reprodukcie, klinika prežúvavcov, klinka ošípaných,
klinika koní
Pavilón č. 26 – odd. vnútorných chorôb, klinika vtákov,
exotických a voľne žijúcich zvierat
Pavilón č. 29

Poslucháreň
32/A
Poslucháreň
32/B
Poslucháreň 34
Poslucháreň 35
Poslucháreň
36/101
Poslucháreň
36/201
Poslucháreň
36/301
Poslucháreň
36/401
Poslucháreň
36/501
Poslucháreň 39

P-32/A

P

P-32/B

P

P-34
P-35
P36/101
P36/201
P36/301
P36/401
P36/501
P-39

P
P
1.

101

Pavilón č. 32 – ústav hygieny zvierat a životného
prostredia
Pavilón č. 32 – ústav hygieny zvierat a životného
prostredia
Pavilón morfologických disciplín
Pavilón chemických disciplín
Farmaceutický pavilón

2.

201

Farmaceutický pavilón

3.

301

Farmaceutický pavilón

4.

401

Farmaceutický pavilón

5.

501

Farmaceutický pavilón

Pavilón č. 1 - ústav biológie, zoológie a rádiobiológie,
ústav epizootológie a preventívnej
veterinárskej
medicíny
Pavilón č. 2 – ústav parazitológie, ústav pre chov
a choroby zveri a rýb
Pavilón č. 6 – ústav hygieny a technológie mäsa
Pavilón č. 9 – odd. ekonomiky, odd. právne
a vnútorného auditu, odd. bezpečnosti a krízového
riadenia, odd. prevádzky a investícií

13

Pavilón č. 39 – stará anatomická poslucháreň

P

Vysvetlivky: P - prízemie
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HARMONOGRAM ZÁPISOV ŠTUDENTOV
NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020
08.00 hod. v P-35 (PCHD)

6. ročník ŠP VVL, HP

08.00 hod. v P-17/A (Klin. posl.)

6. ročník ŠP GVM, BSc

08.30 hod. v P-39 (Anat. posl.)

1. ročník ŠP VVL, HP

13.00 hod. v P-35 (PCHD)

5. ročník ŠP F

08.00 hod. v P-35 (PCHD)

1. ročník ŠP F

08.30 hod. v P-1 (Inf. posl.)

3. ročník ŠP BKaP
3. ročník ŠP K DF
3. ročník ŠP CanHip DF
4. ročník ŠP K ExF
4. ročník ŠP Canhip ExF
2. ročník ŠP TaKP DF

13.00 hod. v P-1 (Inf. posl.)

2. ročník ŠP CanHip DF a ExF
2. ročník ŠP BKaP DF
2. ročník ŠP K DF a ExF
3. ročník ŠP K ExF

08.00 hod. v P-35 (PCHD)

1. ročník ŠP K DF, K ExF
1. ročník ŠP BKaP DF
1. ročník ŠP CanHip DF, CanHip ExF
1. ročník ŠP TaKP DF

13.30 hod. v P-35 (PCHD)

2. ročník ŠP F

08.30 hod. v P-35 (PCHD)

2. ročník ŠP VVL, HP

13.00 hod. v P-35 (PCHD)

3. ročník ŠP F

08.30 hod. v P-35 (PCHD)

3. ročník ŠP VVL, HP

13.00 hod. v P-35 (PCHD)

4. ročník ŠP F

08.30 hod. v P-35 ( PCHD)

4. ročník ŠP VVL,HP

09:00 hod. v P-39 (Anat. posl.)

1. ročník ŠP GVM
3. ročník ŠP BSc

13.00 hod. v P-35 (PCHD)

5. ročník ŠP VVL

10. 09. 2019

09:00 hod. v P-39 (Anat. posl.)

2. ročník ŠP GVM
3. ročník ŠP GVM
4. ročník ŠP ŠP GVM, BSc

11. 09. 2019

09:00 hod. v P-39 (Anat. posl.)

5. ročník ŠP ŠP GVM, BSc
3. ročník ŠP JSP NoŽ

05. 02. 2020

09.00 hod. v P-1 (Inf. posl.)

2. ročník ŠP JSP NoŽ

02. 09. 2019

03. 09. 2019

04. 09. 2019

05. 09. 2019

06. 09. 2019

09. 09. 2019
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HARMONOGRAM ŠTÚDIA
V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
Slávnostné otvorenie akademického roku: 16. 09. 2019
Zlatá promócia:

11. 09. 2019 v P-34 o 10.00 hod.

Imatrikulácia:

25. 10. 2019

Prijímacie konanie:
(pre št. programy v slovenskom jazyku)

01. 06. – 05. 06. 2020, náhradný termín 08. 06. 2020

Promócia:

25. a 26. 06. 2020 v Štátnom divadle v Košiciach

ZIMNÝ SEMESTER
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA:
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1.,2.,3.,4. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba

16. 09. 2019 – 13. 12. 2019

Skúšobné obdobie

16. 12. 2019 – 07. 02. 2020

Výučba v 5. ročníku ŠP F

5 mesačná prax do 31. 12. 2019

Výučba v 6. ročníku ŠP VVL a ŠP GVM, BSc

bloková forma od 02. 09. 2019 do 05. 06. 2020

Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL a ŠP GVM
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP GVM
16. 01. 2020
5. ročník ŠP VVL
20. 01. – 24. 01. 2020
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
Choroby
prežúvavcov
Choroby ošípaných
Choroby malých
zvierat
Choroby koní

24. a 25. 10. 2019

28. a 29. 10. 2019

12. a 13. 12. 2019

16. a 17. 12. 2019

skupina A

skupina 1

skupina B

skupina 4

skupina C

skupina 2

skupina D

skupina 3

skupina B

skupina 3

skupina A

skupina 2

skupina D

skupina 4

skupina C

skupina 1
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EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1., 2. a 4. ročník
ŠP kynológia
1. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

04. 09. 2019 – 11. 09. 2019
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019

2. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019

3. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019

4. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019

ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. ročník
1. sústredenie
04. 09. 2019 – 11. 09. 2019
2. sústredenie
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
3. sústredenie
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019
2. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
28. 09. 2019 – 06. 10. 2019
04. 11. 2019 – 10. 11. 2019

4. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

03. 09. 2019 – 10. 09. 2019
05. 10. 2019 – 13. 10. 2019
09. 11. 2019 – 17. 11. 2019

Skúšobné obdobie: Začína ukončením študijného predmetu v blokovej výučbe.

LETNÝ SEMESTER
DENNÁ FORMA ŠTÚDIA:
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (ŠP VVL, ŠP GVM, BSc) 1. – 6. ročník
ŠP hygiena potravín (ŠP HP) 1.,2.,3. a 4. ročník
ŠP farmácia (ŠP F) 1. – 5. ročník
ŠP náuka o živočíchoch (ŠP JSP NoŽ) 2. a 3. ročník
ŠP kynológia (ŠP K) 1. – 3. ročník
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ŠP bezpečnosť krmív a potravín (ŠP BKaP) 1. – 3. ročník
ŠP trh a kvalita potravín (ŠP TaKP) 1. – 2. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ŠP CanHip) 1. – 3. ročník
Výučba

10. 02. 2020 – 08. 05. 2020

Skúšobné obdobie

11. 05. 2020 – 14. 07. 2020
17. 08. 2020 – 31. 08. 2020

Termíny odovzdania záverečných prác
ŠP BKaP
ŠP F, K, TaKP, CanHip, GVM, BSc, JSP NoŽ
ŠP VVL, HP

do 20. 03. 2020
do 03. 04. 2020
do 17. 04. 2020

Termíny skúšok a štátnych skúšok
2. ročník ŠP trh a kvalita potravín
Výučba:
Skúšky za 2. ročník:
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:

do 20. 03. 2020
do 07. 05. 2020
18. 05. – 21. 05. 2020

3. ročník ŠP kynológia
Výučba:
Skúšky za 3. ročník:
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:

do 20. 03. 2020
do 07. 05. 2020
18. 05. – 20. 05. 2020

3. ročník ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
Výučba:
do 20. 03. 2020
Skúšky za 3. ročník:
do 15. 05. 2020
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
21. 05. – 22. 05. 2020
3. ročník ŠP bezpečnosť krmív a potravín
Výučba:
Skúšky za 3. ročník:
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:
Analytické metódy vyšetrovania krmív a potravín
a obhajoba záverečnej práce
Správna výrobná prax pri výrobe potravín

do 20. 03. 2020
do nástupu na príslušnú štátnu skúšku
04. 05. 2020
03. 06. 2020

Výučba 5. ročník ŠP farmácia (bloková výučba)
1. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
Štátna skúška: Farmaceutická chémia
Farmakológia a toxikológia
Farmakognózia
2. blok
Príprava na štátne skúšky a konzultácie k štátnym skúškam:
Štátna skúška: Farmaceutická technológia
Sociálna farmácia a lekárenstvo
Obhajoba záverečnej práce
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02. 01. – 24. 01. 2020
27. 01. – 31. 01. 2020
03. 02. – 07. 05. 2020
11. 05. – 15. 05. 2020

Štátne skúšky 5. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc
Nákazy zvierat, ochrana životného prostredia a veterinárska legislatíva
5. ročník ŠP BSc
04. 06. – 05. 06. 2020
Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
5. ročník ŠP GVM, BSc
02. 07. – 03. 07. 2020
5. ročník ŠP VVL
06. 07. – 10. 07. 2020
Štátne skúšky 6. ročník ŠP VVL (skupiny A–D) a ŠP GVM, BSc (skupiny 1–4)
19. a 20. 03. 2020

23. a 24. 03. 2020

14. a 15. 05. 2020

Choroby
prežúvavcov

18. a 19. 05. 2020
13.05.2020
skupina 2

skupina C

skupina 3

skupina D

Choroby ošípaných

skupina A

skupina 4

skupina B

skupina 1

Choroby malých
zvierat
Choroby koní

skupina D

skupina 1

skupina C

skupina 4

skupina B

skupina 2

skupina A

skupina 3

Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce 3. ročník ŠP JSP NoŽ

03. 06. – 04. 06. 2020

Obhajoby záverečných prác 6. ročník ŠP VVL a ŠP GVM, BSc

25. 05. – 05. 06. 2020

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA:
ŠP kynológia 1. – 4. ročník
ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 1., 2. a 4. ročník
Termíny odovzdania záverečných prác
ŠP K externá forma (ExF), CanHip externá forma (ExF)
ŠP kynológia
1. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3.sústredenie

11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
29. 02. 2020 – 08. 03. 2020

2. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020

3. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020

4. ročník
Klinické stáže II. a kynologické stáže III.
Skúšky za 3. ročník:
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:

do 03. 04. 2020

do 07. 05. 2020
20. 05. 2020
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ŠP vzťah človek–zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
1. ročník
1. sústredenie
11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
2. sústredenie
08. 02. 2020 – 16. 02. 2020
3. sústredenie
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020
2. ročník
1. sústredenie
2. sústredenie
3. sústredenie

11. 01. 2020 – 19. 01. 2020
01. 02. 2020 – 09. 02. 2020
07. 03. 2020 – 15. 03. 2020

4. ročník
Odborná prax
Skúšky za 3. ročník:
Štátna skúška a obhajoba záverečnej práce:

do 15. 05. 2020
22. 05. 2020

Harmonogram praxí a stáží:
Výrobná prax:
1. ročník ŠP VVL
1. ročník ŠP HP

20 hodín
20 hodín

UVLF, september 2019
UVLF, september 2019

Odborná prax:
1. ročník ŠP CanHip DF,ExF
2. ročník ŠP CanHip DF
3. ročník ŠP CanHip DF, ExF
3. ročník ŠP VVL

40 hodín
80 hodín
80 hodín
80 hodín

3. ročník ŠP HP

80 hodín

3. ročník ŠP F
4. ročník ŠP CanHip ExF
4. ročník ŠP VVL

1 mesiac
80 hodín
80 hodín

4. ročník ŠP GVM, BSc
4. ročník ŠP HP

80 hodín
80 hodín

5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
5. ročník ŠP F

80 hodín
5 mesiacov

chov zvierat
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
Štátny veterinárny a potravinový ústav
(jún – august 2020)
Štátny veterinárny a potravinový ústav
(jún – august 2020)
lekárne
canisterapeutická a hipoterapeutická prax
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(jún – august 2020)
potravinárske podniky a bitúnky
(jún – august 2020)
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2020)
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(jún – august 2020)
súkromní veterinárni lekári (jún – august 2020)
výučbové lekárne (01. 07. 2019 – 31. 12. 2019)

10 hodín

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich

60 hodín

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich

10 hodín
30 hodín
40 hodín
60 hodín
60 hodín
80 hodín
80 hodín

Klinika koní
Klinika prežúvavcov
Klinika malých zvierat
Klinika prežúvavcov
Klinika ošípaných
Klinika koní
Klinika malých zvierat

40 hodín

Klinická prax:
4. ročník ŠP HP
zvierat
5. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
zvierat

6. ročník ŠP VVL, GVM, BSc
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6. ročník ŠP HP

Stáže:
1. ročník ŠP K DF
2. ročník ŠP K ExF
2. ročník ŠP K DF
2. ročník ŠP K DF
3. ročník ŠP K DF
3. ročník ŠP K DF
3. ročník ŠP K ExF
3. ročník ŠP K ExF
4. ročník ŠP K ExF
4. ročník ŠP K ExF
2. ročník ŠP TaKP

60 hodín
60 hodín
20 hodín
20 hodín

Klinika prežúvavcov
Klinika ošípaných
Klinika malých zvierat
Klinika koní

80 hodín
80 hodín
80 hodín
80 hodín
60 hodín
60 hodín
80 hodín
80 hodín
60 hodín
60 hodín
20 hodín

Kynologické stáže I.
Kynologické stáže I.
Kynologické stáže II.
Klinické stáže I.
Kynologické stáže III.
Klinické stáže II.
Kynologické stáže II.
Klinické stáže I.
Kynologické stáže III.
Klinické stáže II.
Odborná stáž

51

VEDÚCI UČITELIA ROČNÍKOV A ŠTUDIJNÝCH SKUPÍN
PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
1. ročník
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.
Klinika ošípaných
1. ŠS
MVDr Michaela Špalková, PhD.
2. ŠS
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
3. ŠS
MVDr. Richard Galajda, PhD.
4. ŠS
MVDr. Edina Sesztáková, PhD.
5. ŠS
MVDr. Róbert Link, PhD.
6. ŠS
MVDr. Aladár Maďari, PhD.
7. ŠS
MVDr. Rudolf Hromada, PhD.
8. ŠS
MVDr. Ján Koščo
9. ŠS
MVDr. Alexander Pavľák
10. ŠS
MVDr. Monika Drážovská,PhD.
ŠP hygiena potravín
1. ročník
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
Ústav hygieny a technológie mäsa
1. ŠS
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
2. ŠS
MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
3. ŠS
MVDr. Jana Maľová, PhD.
ŠP farmácia
1. ročník
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Ústav toxikológie
1. ŠS
PharmDr. Slavomír Kurhajec
2. ŠS
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
3. ŠS
Mgr. Radoslav Suchovič
4. ŠS
RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
5. ŠS
PharmDr. Veronika Kmeťková, PhD.
ŠP kynológia (DF a ExF)
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
Ústav pre chov a choroby zveri a rýb
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (DF)
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Ústav výživy, dietetiky a krmovinárstva
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (DF a ExF)
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
ŠP trh a kvalita potravín (DF)
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
Ústav hygieny a technológie mäsa
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VEDÚCI VÝROBNÝCH PRAXÍ A ÚVODU DO ŠTÚDIA
PRE ŠTUDENTOV 1. ROČNÍKA
ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.
ŠP hygiena potravín
doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
ŠP farmácia

PharmDr. Slavomír Kurhajec
ŠP kynológia – denná forma štúdia (DF)
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.
ŠP bezpečnosť krmív a potravín (DF)
MVDr. Boris Semjon, PhD.
ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (DF)
MVDr. Ján Kachnič, PhD.
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ŠKOLNÉ A POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
NA UVLF V KOŠICIACH
na ak. r. 2019/2020
a) ročné školné na prvom stupni vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium)
v externej forme štúdia – štandardná doba štúdia 4 roky
Študijný program
Ročné školné (EUR)
kynológia
540 €
bezpečnosť krmív a potravín
540 €
vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
540 €
b) ročné školné na druhom stupni vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) v externej
forme štúdia – štandardná doba štúdia 3 roky
Študijný program
Ročné školné (EUR)
trh a kvalita potravín
480 €
c) ročné školné na treťom stupni vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium)
aaa vhipoterapii
externej forme štúdia
Študijný program
Ročné školné (EUR)
Študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia
500 €
d) ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia
Ročné školné na prvom stupni (bakalárske štúdium), na spojenom prvom a druhom stupni
(magisterské a doktorské štúdium), druhom stupni (magisterské štúdium) a na treťom stupni
vysokoškolského štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia:
Študijný program
Ročné školné (EUR)
všeobecné veterinárske lekárstvo
720 €
hygiena potravín
720 €
farmácia
720 €
kynológia
720 €
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
720 €
bezpečnosť krmív a potravín
720 €
trh a kvalita potravín
720 €
Doktorandské študijné programy
500 €
e) ročné školné v druhom alebo ďalšom študijnom programe – pri súbežnom štúdiu
v jednom akademickom roku v dvoch alebo viacerých študijných programoch
poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni
Študijný program
Ročné školné (EUR)
všeobecné veterinárske lekárstvo
720 €
hygiena potravín
720 €
farmácia
720 €
kynológia
720 €
vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
720 €
bezpečnosť krmív a potravín
720 €
trh a kvalita potravín
720 €
Doktorandské študijné programy
500 €
f) ročné školné v dennej forme štúdia a na treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej
a externej forme štúdia v štúdiu uskutočňovanom výlučne v inom ako štátnom jazyku
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Študijný program
Ročné školné (EUR)
Animal Science
5 500 €
General Veterinary Medicine
8 000 €
Doktorandské študijné programy
5 000 € ⃰
⃰ Ide o maximálnu výšku, ktorú je možné znížiť na návrh prorektora pre vedecko-výskumnú
činnosť a zahraničné styky.
g) poplatky
ha) poplatky za administratívno-správne práce a služby poskytované študentom vysokých škôl a
pracovníkom iných organizácií
POPLATKY ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA
Poplatok za prihlášku na prvý, spojený prvý a druhý, druhý stupeň VŠ
Poplatok za elektronickú prihlášku na prvý, spojený prvý a druhý, druhý
stupeň VŠ
Poplatok za prihlášku na III. stupeň VŠ
Doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške na štúdium
Zápis na štúdium študijného programu príslušného stupňa v rovnakom
študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore
Poplatok za prihlášku na rigorózne štúdium

40 €
40 €
30 €
10 €
40 €
75 €

POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
Preukaz študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
Preukaz študenta v externej forme štúdia bez licencie ISIC
ISIC + TransData (predĺženie platnosti preukazu študenta v dennej forme
štúdia)
Výpis výsledkov štúdia
Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku
Záznamník klinickej, odbornej praxe a odbornej lekárenskej praxe
študentov
Poistné
Vysvedčenie o skúške z poľovníctva
Zadanie údajov do AIS mimo termínov
Zápisné do ročníka
Rigorózne konanie v slovenskom jazyku v prvom roku
Rigorózne konanie v slovenskom jazyku v druhom roku
Opakovanie rigoróznej skúšky v slovenskom jazyku

20 €
7€
12 €
10 €
17 €
nadobúdacia cena
6€
1€
10 €
10 €
320 €
150 €
175 €

POPLATKY ZA VYDANIE DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA
Diplom v anglickom jazyku
Promócia
Vystavenie evalvačného potvrdenia
Vydanie diplomu o rigoróznej skúške v slovenskom jazyku
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nadobúdacia cena
v plnej cene
5€
90 €

POPLATKY ZA VYDANIE DUPLIKÁTOV DOKLADOV O ŠTÚDIU
A DOKLADOV O ABSOLVOVANÍ ŠTÚDIA
Duplikát diplomu
Duplikát diplomu o rigoróznej skúške
Duplikát diplomu docenta
Duplikát diplomu dvojjazyčného
Duplikát vysvedčenia o štátnej skúške
Duplikát dodatku k diplomu
Duplikát výpisu známok za štúdium v slovenskom jazyku
Duplikát výpisu známok za štúdium v anglickom jazyku
Duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia bez licencie (z dôvodu
straty, poškodenia...)
Duplikát preukazu študenta v dennej forme štúdia s licenciou ISIC
a duplikát preukazu študenta v externej forme štúdia bez licencie
(preukázanie sa nahlásením o odcudzení)
Duplikát vysvedčenia o skúške z poľovníctva
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35 €
45 €
45 €
70 €
35 €
35 €
20 €
35 €
17 €
9€
2€

ETICKÝ KÓDEX
ŠTUDENTA UNIVERZITY VETERINÁRSKEHO
LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH

57

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

ETICKÝ KÓDEX
študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Vnútorný predpis č. 68

58

Preambula
Etický kódex študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej
len „Etický kódex“ a „UVLF“) upravuje základné pravidlá správania sa študenta, ktoré je povinný
dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku so študentmi, vysokoškolskými učiteľmi a
inými fyzickými a právnickými osobami. Cieľom etického kódexu je prispieť k tomu, aby študenti
UVLF boli dôstojnými reprezentantmi UVLF.
Čl. I
Všeobecné zásady etického správania sa študenta UVLF
1. Etický kódex študenta UVLF je záväzný pre všetkých študentov UVLF.
2. Študent UVLF je hrdý na svoju príslušnosť k UVLF, je voči nej lojálny a má k nej kladný
postoj.
3. Študent UVLF pri uplatňovaní etického kódexu v plnom rozsahu uplatňuje svoje práva
a rešpektuje svoje povinnosti upravené zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútom UVLF
v Košiciach a ďalšími právnymi predpismi a vnútornými predpismi UVLF, ktoré majú vzťah
ku štúdiu na UVLF.
4. Správanie sa študenta UVLF je založené na princípe ľudskosti, slobody, demokracie,
spravodlivosti, korektnosti, čestnosti a dodržiavaní slušného správania sa.
5. Študent UVLF je povinný riadiť sa všeobecne uznávanými zásadami a pravidlami
spoločenského správania.
6. Študent UVLF nepodporuje a netoleruje prejavy diskriminácie podľa veku, rasy, pohlavia,
etnicity, sexuálnej orientácie, rodinného a zdravotného stavu, sociálneho pôvodu alebo
majetkových pomerov.
7. Študent UVLF dosahuje svoje študijné výsledky vždy len poctivým spôsobom, nepodvádza
a nepoužíva nečestné postupy, nedopúšťa sa plagiátorstva a cudziu prácu nevydáva za svoju.
8. Študent UVLF slobodne vyjadruje svoje odborné názory, ctí slobodu slova a kritického
myslenia, slobodnú výmenu názorov a informácií.
9. Študent UVLF je povinný počas štúdia pri manipulácii so zvieratami dodržiavať príslušné
právne predpisy, vnútorné predpisy UVLF a pokyny zamestnancov UVLF.
10. Študent UVLF sa správa tak, že chráni majetok UVLF pred zničením, poškodením
a nezneužíva ho na súkromné účely.
11. Študent UVLF sa oblieka slušne, v zhode s dobrými mravmi a adekvátne k jednotlivým
podujatiam, konaných pod záštitou UVLF.
12. Študent UVLF odmieta akékoľvek formy korupcie.
13. Študent má rovnaké práva a slobody garantované Ústavou Slovenskej republiky tak, ako ostatní
členovia spoločnosti. Má nárok na rešpektovanie a ochranu svojich morálnych a občianskych
práv. Študent rešpektuje rovnaké práva a slobody iných.
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Čl. II
Etická komisia
1. Prípady porušenia Etického kódexu prerokúva Etická komisia UVLF. Žiadosť o posúdenie
porušenia tohto kódexu sa podáva rektorovi UVLF.
2. Etická komisia UVLF je poradný orgán rektora.
3. Etickú komisiu menuje rektor UVLF pre každý prípad individuálne (ad hoc). Počet členov
komisie musí byť nepárny.
4. Etická komisia UVLF je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Zápisnicu o prerokovaní predloží predseda etickej komisie rektorovi v lehote do 30 dní odo
dňa doručenia žiadosti o posúdenie porušenia Etického kódexu.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
Etický kódex študenta Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.

V Košiciach dňa 15.8.2017

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka
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ŠTUDIJNÉ PLÁNY
pre prvý, druhý a spojený prvý
a druhý stupeň vysokoškolského štúdia

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA UVLF
V KOŠICIACH A ICH GARANTI
1. stupeň vysokoškolského štúdia
Študijný program kynológia
Študijný program bezpečnosť krmív a potravín
Študijný program vzťah človek – zviera a jeho
využitie v canisterapii a hipoterapii

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

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

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková,
CSc.

2. stupeň vysokoškolského štúdia
Študijný program trh a kvalita potravín

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
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ŠP bezpečnosť krmív a potravín - df

I. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinné predmety

Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Všeobecná a anorganická chémia *

8

1

2zs

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

Informatika

3

0

2z

MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Základy ekológie

4

1

2zs

RNDr. Terézia Pošiváková, PhD.

Biológia

7

1

2zs

MVDr. Michaela Špalková, PhD.

Legislatíva potravín a krmív

4

0

2zs

MVDr. Alena Nagyová, PhD

Organická chémia

7

2

2zs

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

Biofyzikálne vyšetrovacie metódy

4

1

2zs

RNDr. Valéria Verebová, PhD.

Analytická chémia *

7

1

2zs

RNDr. Imrich Strapáč, CSc.

Pestovanie a konzervovanie krmovín a krmív

10

1

2zs

Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc.

Základy štatistiky a bioštatistiky

4

1

2zs

Ing. Jozef Kremeň

1

2z

MVDr. Jana Koščová, PhD.

1

2z

Mikrobiológia *

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinne voliteľné predmety
Základy ekonomiky

2

Anglický / Nemecký jazyk

2

Pr.

Cv.

1

2zs

0

2z

Telesná výchova

MVDr. Ing. Jana Korimová, PhD.

0

1

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beata Gajdošová

26

Počet skúšok / zápočtov za PP
z
s

32
58 (PP) + 2 (PVP+VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

zimný semester
letný semester

Mgr. Monika Petrillová
PhDr. Valéria Bartková

Garant predmetu

Cv.

Štandardný počet kreditov za ročník

–
–

2zs

Pr.

Počet kreditov PP

ZS
LS

Garant predmetu
Cv.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

Pr.

–
–

zápočet
skúška

16 (4+12)

19 (7+12)

4/6

5/6

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky
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–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP bezpečnosť krmív a potravín - df
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Manažérska etika

2

0

2zs

MVDr. Ing. Jana Korimová, PhD.

Biochémia

7

2

2zs

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Hygienické požiadavky na potravinársku
výrobu

7

1

2zs

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

Mikrobiológia *

8

1

2zs

MVDr. Jana Koščová, PhD.

1

2zs

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
doc. MVDr. Drahomíra Sopková,
PhD.

1

2zs

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

1

2zs

MVDr. František Zigo, PhD.

1

2zs

Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc.

3

1

2zs

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

3

0

2z

Základy anatómie a fyziológie potravinových
zvierat

6

Analýza kontaminantov v krmivách
a potravinách *

8

Zootechnika

6

Technológia spracovania a bezpečnostné
systémy pri výrobe krmív

8

Aplikovaná biochémia*
Príprava záverečnej práce

Povinne voliteľné predmety

1

1

2z

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Farmové chovy zveri

2z

Cv.

Cv.

1

2zs

2

Manažment potravinárskych podnikov

2

Výberové predmety

Počet
kreditov

Telesná výchova *

Počet kreditov PP

0

1

Počet skúšok /zápočtov za PP

MVDr. Jaroslav Soroka
MVDr. Ing. Jana Korimová, PhD.

2zs
Rozsah výučby
ZS
LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beata Gajdošová

24

Štandardný počet kreditov za ročník
Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

Garant predmetu

Pr.

34
58 (PP) + 2 (PVP + VP)

18 (6+12)

17 (5+12)

4/6

5/6

ŠP bezpečnosť krmív a potravín- df
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Produkčná zootechnika potravinových zvierat

8

2

2s

doc. MVDr. Milan Vasiľ, PhD.

Technológia a bezpečnostné systémy spracovania
rastlinných komodít

8

1

3s

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD

Sanitácia pri výrobe krmív a potravín

4

2

2s

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

0

2z

9

2

3z

2

3s

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

7

2

2z

1

2s

Bc. MVDr. Andrej Marcin, CSc.

Potravinárska chémia *

3

1

2z

1

2s

RNDr. Zuzana Dičáková, PhD.

Nutričné a dietetické hodnotenie krmív

5

2

3s

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

Príprava záverečnej práce
Technológia a bezpečnostné systémy spracovania
živočíšnych komodít
Technológia spracovania a bezpečnostné systémy pri
výrobe krmív

ŠS

Analytické metódy vyšetrovania krmív a
potravín

5

Obhajoba záverečnej práce

4

Správna výrobná prax pri výrobe
potravín

5

Povinne voliteľné predmety
Balenie a označovanie potravín

2

Genetika a šľachtenie zvierat *

Výberové predmety
Základy génového inžinierstva

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

1

2s

2

Garant predmetu
Cv.
MVDr. Boris Semjon, PhD.

1

2s

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
2

Telesná výchova
Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

Pr.

Cv.

0

3s

0

2z

Pr.

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.

Garant predmetu
Cv.
RNDr. Ján Király, PhD.

0

2z

PaedDr. Beata Gajdošová

24
14

20

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)

Pr.

58 (62)
26 (10 + 16)

16 (6 + 10)

3/0/4

4/0/0
3 ŠS

Počet skúšok / klasifikovaných zápočtov /
zápočtov

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 174 kreditov za povinné predmety
a minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.

65

ŠP kynológia - df

I. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinné predmety

Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu

Cv.

Biológia a základy ekológie

6

2

2zs

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

Anglická kynologická terminológia

2

0

2zs

Mgr. Andrea Eibenová

Organizácia kynológie

4

1

2zs

RNDr. Eva Barbušinová, PhD.

Základy fyziológie

6

2

2zs

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Základy morfológie *

11

2

2z

2

2zs

doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.

Všeobecná zootechnika a plemená psov

12

2

2z

2

2zs

MVDr. Zuzana Lacková, PhD.

Etika v kynológii

5

1

2zs

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

Etológia a poruchy správania sa psov

6

2

3zs

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

2

2z

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Výživa a dietetika psov
Kynologické stáže I. *

80 hod. / z

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Garant predmetu

6

Povinne voliteľné predmety
Základy latinskej terminológie

Počet
kreditov

Pr.

Cv.

0

2zs

2

Zoológia

2

Základy informatiky a štatistiky

0

Telesná výchova *

1

Cv.

0

2z

Počet kreditov PP

Garant predmetu

Pr.

Cv.

0

2z

MVDr. Vladimír Hura, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

18

40
58 (PP) + 2 (PVP+VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

21 (9 + 12)

Stáže

20 (9 +11)
80 hod. / ak. rok

Počet skúšok/zápočtov za PP
–
–

MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Štandardný počet kreditov za ročník

ZS
LS

2zs

2zs

Pr.
1

Mgr. Martin Zborovjan

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Jazdectvo *

Cv.

0

2

Výberové predmety

Pr.

zimný semester
letný semester

z
s

4/6
–
–

zápočet
skúška

PP
PVP
VP

–
–
–

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky
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Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

4/6

ŠP kynológia - df
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu

Cv.

Základy výcviku psov

3

1

2zs

MVDr. Aladár Maďari, PhD.
MVDr. Ľuboš Bagin

Výživa a dietetika psov

8

2

2zs

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Infekčné choroby psov *

4

2

2zs

MVDr. Boris Vojtek, PhD.

Hygiena chovu psov *

4

2

2zs

prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.

Posudzovanie a úprava exteriéru psov *

5

2

3zs

MVDr. Adriana Iglodyová, PhD.

Parazitárne choroby psov *

4

2

2zs

MVDr. Miloš Halán, PhD.

Genetika a plemenitba psov

5

2

2zs

MVDr. Martina Galdíková, PhD.

Výkon a výcvik I. – psy ozbrojených zložiek *

7

2

3zs

MVDr. Aladár Maďari, PhD.

Výkon a výcvik II. – asistenčné, canisterapeutické
a záchranárske psy *

7

2

3zs

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Príprava záverečnej práce

3

0

2z

Klinické stáže I. *

4

60 hod. / z

MVDr. Darina Baranová, PhD.

Kynologické stáže II. *

4

80 hod. / z

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

Povinne voliteľné predmety
Priemyselné krmivá a diéty pre psov

2

Poľovníctvo *

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

2

Pr.

Cv.

0

2zs

2

3z

Pr.

Práca s odbornou literatúrou

1
1

0

Počet kreditov PP

Garant predmetu

Cv.
MVDr. Andrej Marcin, PhD.

2

4zs

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Telesná výchova *

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

2z

0

2z

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Garant predmetu
PaedDr. Beáta Gajdošová
MVDr. Libuša Bodnárová

2z

24

Štandardný počet kreditov za ročník

34
58 (PP) + 2 (PVP + VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

20 (9 + 11)

Stáže

20 (8 + 12)
140 hod. / ak. rok

Počet skúšok/zápočtov za PP

5/5

67

4/7

ŠP kynológia - df
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Vnútorné choroby psov *

6

3

3s

MVDr. Darina Baranová, PhD.

Chirurgické a ortopedické ošetrenie psov *

4

2

2s

MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

Reprodukcia psov a odchov šteniat *

4

2

2s

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.

Výkon a výcvik III. – poľovné psy *

9

3

3s

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

0

2z

Príprava záverečnej práce
Etika v kynológii

4

1

2s

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

Základy práva pre kynológov

6

3

3s

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Kynologické stáže III. *

6

40 hod. / z

20 hod. / z

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

Klinické stáže II. *

5

40 hod. / z

20 hod. / z

MVDr. Darina Baranová, PhD.

ŠS

Záverečná skúška

10

Obhajoba záverečnej práce

4

Povinne voliteľné predmety
Základy laboratórnej diagnostiky *

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
2

Pr.

Cv.

0

2z

Pr.

Garant predmetu
Cv.
MVDr. Darina Baranová, PhD.

Dermatológia psov *

2

0

2z

doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

Psie športy

2

0

2z

Ing. Renáta Karolová

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Telesná výchova

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

21
14

23

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

Garant predmetu

Pr.

58 (62)
22 (10 + 12)
Stáže 80 hod. / semester

9 (4 + 5)
Stáže 40 hod. / semester

4/0/3

2/0/2
2 ŠS

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 174 kreditov za povinné predmety
a minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.
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ŠP kynológia - ef

I. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinné predmety

Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu

Cv.

Biológia a základy ekológie

6

2

2zs

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

Anglická kynologická terminológia

2

0

2zs

Mgr. Andrea Eibenová

Organizácia kynológie

4

1

2zs

RNDr. Eva Barbušinová, PhD.

Základy fyziológie

6

2

2zs

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Základy morfológie *

11

2

2z

2

2zs

doc. MVDr. Elena Marettová, PhD.
doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.

Všeobecná zootechnika a plemená psov

12

2

2z

2

2zs

MVDr. Zuzana Lacková, PhD.

Etika v kynológii

5

1

2zs

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

2

2z

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Výživa a dietetika psov

Povinne voliteľné predmety
Základy latinskej terminológie

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Pr.

Cv.

0

2zs

2

Zoológia

Pr.

0

2

0

1

Telesná výchova *

1

Cv.

0

Cv.

0

2z

MVDr. Vladimír Hura, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

18

Štandardný počet kreditov za ročník

Počet skúšok/zápočtov za PP
–
–

zimný semester
letný semester

z
s

–
–

28
46 (PP) + 2 (PVP+VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

ZS
LS

Garant predmetu

Pr.

2z

Počet kreditov PP

MVDr. Michaela Špalková, PhD.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.

2zs

Pr.
Jazdectvo *

2zs

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

Cv.
Mgr. Martin Zborovjan

2

Základy informatiky a štatistiky

Garant predmetu

zápočet
skúška

PP
PVP
VP

–
–
–

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky
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21 (9+12)

15 (7+8)

4/6

3/4

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP kynológia - ef
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu

Cv.

Základy výcviku psov

3

1

2zs

MVDr. Aladár Maďari, PhD.

Výživa a dietetika psov

8

2

2zs

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Parazitárne choroby psov *

4

2

2zs

MVDr. Miloš Halán, PhD.

Hygiena chovu psov *

4

2

2zs

prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.

Etológia a poruchy správania sa psov

6

2

3zs

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Výkon a výcvik I. – psy ozbrojených zložiek *

7

2

3zs

MVDr. Aladár Maďari, PhD

Výkon a výcvik II. – asistenčné, canisterapeutické
a záchranárske psy *

7

2

3zs

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Kynologické stáže I. *

6

80 hod. / z

Povinne voliteľné predmety
Priemyselné krmivá a diéty pre psov

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
2

Pr.

Cv.

0

2zs

Pr.

Pr.
1

Počet kreditov PP

Garant predmetu

Cv.
MVDr. Andrej Marcin, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Telesná výchova *

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

Cv.

Pr.

Cv.

2z

0

2z

Garant predmetu
PaedDr. Beáta Gajdošová

19

Štandardný počet kreditov za ročník

26
45 (PP) + 2 (PVP + VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

15 (7+8)

Stáže

15 (6+9)
80 hodín / ak. rok

Počet skúšok/zápočtov za PP

4/4

70

3/3

ŠP kynológia - ef
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Posudzovanie a úprava exteriéru psov *

5

2

2s

MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.

Parazitárne choroby psov *

4

2

2s

MVDr. Miloš Halán, PhD.

Genetika a plemenitba psov

4

2

2s

MVDr. Martina Galdíková, PhD.

Výkon a výcvik II. – pracovné a ostatné psy *

7

3

3s

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Vnútorné choroby psov *

6

3

3s

MVDr. Darina Baranová, PhD.

Chirurgické a ortopedické ošetrenie psov *

4

2

2s

MVDr. Slavomír Horňák, PhD.

Reprodukcia psov a odchov šteniat

4

2

2s

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.

Klinické stáže I. *

4

Kynologické stáže II. *

4

40 hod. / z

Základy laboratórnej diagnostiky *
Poľovníctvo *

Výberové predmety

0

Počet
kreditov
2
2

Cv.

0

2z

2

3z

Počet kreditov PP

Pr.

MVDr. Darina Baranová, PhD.
2

4s

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

20

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

Garant predmetu
Cv.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Telesná výchova *

2z

Rozsah výučby
ZS
LS
Pr.

MVDr. Darina Baranová, PhD.
MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

80 hod. / z

Príprava záverečnej práce

Povinne voliteľné predmety

40 hod. / z

PaedDr. Beáta Gajdošová

22
42 (46)

18 (9 + 9)
Stáže 40 hod. / semester

16 (7 + 9)
Stáže 120 hod. / semester

4/0/1

3/0/3

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
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ŠP kynológia - ef
Povinné predmety

IV. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Výkon a výcvik III. – poľovné psy *

9

3

3s

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

Etika v kynológii

4

1

2s

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

Základy práva pre kynológov

6

3

3s

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Kynologické stáže III. *

6

40 hod. / z

20 hod. / z

MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD.

Klinické stáže II. *

5

40 hod. / z

20 hod. / z

MVDr. Darina Baranová, PhD.

Príprava záverečnej práce

0

0

ŠS

Obhajoba záverečnej práce

4

Záverečná skúška

10

Povinne voliteľné predmety

2z

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Dermatológia psov *

2

0

2z

doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

Psie športy

2

0

2z

Ing. Renáta Karolová

Výberové predmety

Počet
kreditov

Telesná výchova

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

Rozsah výučby
ZS
LS
Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

11
14

19

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

Garant predmetu

Pr.

44 (46)
17 (7 + 10)
Stáže 40 hod. / semester

Stáže 80 hod. / semester

3/0/3

0/0/2
2 ŠS

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 174 kreditov za povinné predmety
a minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.
.
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ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii - df
Počet
kreditov

Povinné predmety

I. rok

Rozsah výučby
ZS
LS
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Biológia a zoológia

7

2

3s

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

Etológia a domestifikácia zvierat

7

2

3s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Anatómia *

8

2

3s

MVDr. Lenka Krešáková, PhD.

Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní

6

2

2s

MVDr. Alexander Pavľak
MVDr. Zuzana Lacková, PhD.

2

2z

Fyziológia

10

2

3s

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Výživa

7

2

3s

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Ustajňovacie systémy

6

2

Hygiena chovu zvierat

7

2

Prax – chov zvierat

2s

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

3s

MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.

40 hod. / z

Rozsah výučby

Počet
kreditov

Povinne voliteľné predmety

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Základy biochémie

2

2

2s

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Latinská terminológia

2

0

2s

Mgr. Martin Zborovjan

Základy ekológie

2

2

2s

Ing. Igor Miňo, PhD.

Výpočtová technika a informačné zdroje

2

0

2s

MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Počet
kreditov

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

Telesná výchova

Cv.

Jazdectvo

2

0

2z

0

2z

MVDr. Marián Pavľak

Cudzí jazyk

2

0

2z

0

2z

Mgr. Andrea Eibenová
PhDr. Valéria Bartková

Počet kreditov PP

28

30

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

58 (62)

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
ZS
LS

–
–

zimný semester
letný semester

z
s

–
–

zápočet
skúška

23 (10 + 13)

19 (8 + 11)
Prax 40 hod. / semester

4/0/1

4/0/1

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

73

–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii - df
Povinné predmety

Počet
kreditov

II. rok

Rozsah výučby
ZS
LS
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Zvieratá a etika

7

2

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Poruchy správania zvierat

7

2

3s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Asistenčné psy

8

2

3s

RNDr. Eva Barbušinová, PhD.

Základy psychológie

8

2

2s

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, PhD.

Infekčné choroby – zoonózy *

6

2

2s

MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Parazitárne choroby – zoonózy *

6

2

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Základy pedagogiky

8

2

2s

Mgr. Gabriela Lukáčová

Fyzioterapia

8

2

3s

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

Canisterapia

2

2z

doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Hipoterapia

2

2z

MVDr. Lucia Hájniková Fotulová

Príprava záverečnej práce

0

2z

Odborná prax

Povinne voliteľné predmety

MVDr. Ján Kachnič, PhD.

80 hod. / z

Rozsah výučby

Počet
kreditov

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Záujmové chovy

2

0

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Právne základy pre prácu so zvieratami

2

0

2s

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Prvá pomoc

Výberové predmety

2

2

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

2

Športy so zvieratami

2

MVDr. Mgr. Eduard Horovský

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

0

2z

0

2z

MVDr. Marián Pavľak

0

2z

Ing. Renáta Karolová
MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.

Telesná výchova
Jazdectvo

2s

Počet kreditov PP

30

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

28
58 (62)

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

74

18 (8 + 10)

27 (12 + 15)
Prax 80 hod. / semester

4/0/0

4/0/4

ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii - df
Povinné predmety

III. rok

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Canisterapia

7

2

3s

doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Hipoterapia

7

2

3s

MVDr. Lucia Hájniková Fotulová

Porovnávacia psychológia

6

2

2s

PhDr. Igor Lukáć

Základy klinickej psychológie

6

2

2s

PhDr. Igor Lukáć

0

2z

Príprava záverečnej práce
Základy sociálnej psychológie

6

2

2s

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc.

Základy vývinovej psychológie

6

2

2s

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

Základy gerontopsychológie

6

2

2s

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

Odborná prax

ŠS

MVDr. Ján Kachnič, PhD.

80 hod. / z

Obhajoba záverečnej práce

4

Záverečná skúška

10

Rozsah výučby

Povinne voliteľné predmety

Počet kreditov

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Služobné zvieratá v praxi

2

2

2z

RNDr. Vladimír Ďurišin

Základy štatistiky

2

0

2z

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Komunikácia s verejnosťou a práca s médiami

Výberové predmety

2

2

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet kreditov

Jazdectvo

2s

PhDr. Ľudmila Kundríková

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

MVDr. Marián Pavľak

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

2

Telesná výchova

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

18
14

26

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

58 (62)

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

20 (8 + 12)

12 (6 + 6)
Prax 80 hod. / semester

4/0/1

3/0/ 1
2 ŠS

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 174 kreditov za povinné predmety
a minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.
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ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii – ef
Počet
kreditov

Povinné predmety

I. rok

Rozsah výučby
ZS
LS
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Biológia a zoológia

7

2

3s

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

Etológia a domestifikácia zvierat

7

2

3s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Anatómia *

8

2

3s

MVDr. Lenka Krešáková, PhD.

2

2z

Fyziológia

10

2

3s

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD.

Všeobecná zootechnika a plemená psov a koní

6

2

2s

MVDr. Alexander Pavľak
MVDr. Zuzana Lacková, PhD.

Hygiena chovu zvierat

7

2

3s

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

Prax – chov zvierat

MVDr. Tatiana Szabóová, PhD.

40 hod. / z

Rozsah výučby

Počet
kreditov

Povinne voliteľné predmety

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Základy biochémie

2

2

2s

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Latinská terminológia

2

0

2s

Mgr. Martin Zborovjan, PhD.

0

2z

0

2z

MVDr. Marián Pavľák

2

2

2s

Ing. Igor Miňo, PhD.

2

0

2s

MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Jazdectvo

2

Základy ekológie
Výpočtová technika a informačné zdroje

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Telesná výchova

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

Cudzí jazyk

0

2z

0

2z

PhDr. Valéria Bartková
Mgr. Andrea Eibenová

Počet kreditov PP

22

23

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

45 (49 )

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
ZS
LS

–
–

zimný semester
letný semester

z
s

–
–

zápočet
skúška

19 (8 + 11)

14 (6 + 8)
Prax 40 hod. / semester

3/0/1

3/0/1

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

76

–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii – ef
Povinné predmety

II. rok

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Zvieratá a etika

7

2

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Výživa

7

2

3s

MVDr. Tomáš Mihok, PhD.

Ustajňovacie systémy

6

2

2s

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

Poruchy správania zvierat

7

2

3s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Asistenčné psy

8

2

3s

RNDr. Eva Barbušinová, PhD.

Základy psychológie

8

2

2s

prof. PhDr. Ladislav Lovaš, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby

Počet
kreditov

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

Záujmové chovy

2

0

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Právne základy pre prácu so zvieratami

2

0

2s

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

0

2z

Jazdectvo

2

Prvá pomoc

2

Výberové predmety

0

2z

MVDr. Marián Pavľák

2

2s

MVDr. Mgr. Eduard Horovský

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

0

2z

0

Telesná výchova

Počet kreditov PP

Garant predmetu
Cv.

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

20

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

23
43 (47)

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

77

13 (6 + 7)

14 (6 + 8)

3/0/0

3/0/0

ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii - ef
Povinné predmety

III. rok

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Základy pedagogiky

8

2

2s

Mgr. Gabriela Lukáčová

Fyzioterapia

8

2

3s

doc. MUDr. Peter Takáč, PhD.

Canisterapia

7

2

2z

2

3s

doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Hipoterapia

7

2

2z

2

3s

MVDr. Lucia Hájniková Fotulová

Základy sociálnej psychológie

6

2

2s

prof. PhDr. Eva Žiaková, PhD.

Základy vývinovej psychológie

6

2

2s

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

0

2z

Príprava záverečnej práce
Odborná prax

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby

Počet
kreditov

Služobné zvieratá v praxi

2

Základy štatistiky

2

ZS

2

Športy so zvieratami

2

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

2

2z

0

Jazdectvo

Výberové predmety

MVDr. Ján Kachnič, PhD.

80 hod. / z

Pr.

Cv.
RNDr. Vladimír Ďurišin
Ing. Ladislav Takáč, PhD.

2z
0

2z

0

2z

MVDr. Marián Pavľak

0

2z

Ing. Renáta Karolová
MVDr. Adriana Iglódyová, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Garant predmetu

Pr.

Cv.

Pr.

Cv.

0

2z

0

2z

Telesná výchova

Počet kreditov PP

PaedDr. Beáta Gajdošová

16

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

26
42 (46 )

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

78

17 (8 + 9)

20 (8 + 12)
Prax 80 hod. / semester

2/0/2

4/0/1

ŠP vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii - ef
Povinné predmety

IV. rok

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
Pr.

Cv.

Pr.

Garant predmetu
Cv.

Porovnávacia psychológia

6

2

2s

PhDr. Igor Lukáć

Základy klinickej psychológie

6

2

2s

PhDr. Igor Lukáć

Infekčné choroby – zoonózy *

6

2

2s

MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Parazitárne choroby – zoonózy *

6

2

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Základy gerontopsychológie

6

2

2s

doc. PhDr. Beáta Ráczová, PhD.

0

2z

Príprava záverečnej práce
Odborná prax

ŠS

Obhajoba záverečnej práce

4

Záverečná skúška

10

Povinne voliteľné predmety

MVDr. Ján Kachnič, PhD.

80 hod. / z

Rozsah výučby

Počet
kreditov

Komunikácia s verejnosťou a práca s médiami

2

Výberové predmety

Počet
kreditov

ZS

Garant predmetu

LS

Pr.

Cv.

2

2s

Pr.

Cv.
PhDr. Ľudmila Kundríková

Rozsah výučby
ZS
LS
Pr.

Cv.

Pr.

0

2z

0

Telesná výchova

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

Garant predmetu
Cv.

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

0
14

30

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

44 (46)

Počet hodín na týždeň (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

22 (10 + 12)

Prax 80 hod. / semester

5/0/1

0/0/1
2 ŠS

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 174 kreditov za povinné predmety
a minimálne 6 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.
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ŠP trh a kvalita potravín - df

I. rok
Počet
kreditov

Povinné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Senzorická analýza potravín

6

1

2zs

MVDr. Jana Maľová, PhD.

Technológia výroby a kvalita mrazených
a konzervovaných rastlinných potravín

6

1

2zs

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.

Spoločná poľnohospodárska politika

5

0

2zs

Mgr. Martin Bartkovský

Legislatívne a hygienické požiadavky na zariadenia
spoločného stravovania

8

1

2zs

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

1

2z

1

2zs

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák,
PhD.

6

1

2zs

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.

6

1

2zs

RNDr. Zuzana Dičáková, PhD..

7

1

2zs

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

1

2z

MVDr. Boris Semjon, PhD.

1

2z

prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

1

2z

Mgr. Martin Bartkovský

0

2z

Biotechnologická výroba a kvalita potravín

10

Technológia výroby a kvalita cereálií
Technológia výroby a kvalita cukrov
Technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb,
zveriny a medu
Technológia výroby a kvalita mlieka a mliečnych
výrobkov
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových
výrobkov
Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny
Príprava záverečnej práce

2

Počet
kreditov

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Potraviny špecifického charakteru

2

1

2zs

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.

Rádiobiológia a ožarovanie potravín *

2

1

2zs

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Výživové hodnotenie potravín

2

1

2zs

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.

Voda v potravinárstve

2

1

2zs

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

Počet
kreditov

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Telesná výchova *

1

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

Poľovníctvo *

2

3

3z

2

1z

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Počet kreditov za PP

25

Štandardný počet kreditov za ročník

56 (PP) +4 (PVP + VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)
Počet skúšok/zápočtov za PP
ZS
LS

–
–

zimný semester
letný semester

z
s

31

–
–

zápočet
skúška

14 (4+10)

23 (7+16)

4/5

4/8

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

80

–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP trh a kvalita potravín - df
Povinné predmety

II. rok
Počet
kreditov

Rozsah výučby
ZS
LS
cvičenia

2

0

2zs

MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.

6

1

2zs

MVDr. Boris Semjon, PhD.

6

1

2zs

prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

Technológia výroby a kvalita tukov

4

1

2zs

MVDr. Beáta Koréneková, PhD.

Pestovanie a kvalita čerstvého ovocia a zeleniny

6

1

2zs

Mgr. Martin Bartkovský

Príprava záverečnej práce

2

0

2z

Kontrola potravín v rámci spoločného trhu

2

0

2z

Tovaroznalectvo
Technológia výroby a kvalita mlieka a mliečnych
výrobkov
Technológia výroby a kvalita mäsa a mäsových
výrobkov

prednášky

Garant predmetu

prednášky

cvičenia

Mgr. Martin Bartkovský

Systémy riadenia kvality potravín živoč. pôvodu

3

1

2zs

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

Systémy riadenia kvality potravín rastlin. pôvodu

3

1

2zs

Mgr. Martin Bartkovský

Úradná kontrola potravín

3

1

2zs

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.

3

1

2zs

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Technologické zariadenia a gastronomická úprava
potravín
Technológia výroby, kvalita potravín
a spoločná poľnohospodárska politika
ŠS
******politika***
Diplomová práca
Stáž (potravinárske podniky a zariadenia spoločného
stravovania)

Povinne voliteľné predmety

10

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

4
20 hodín/ z
(10+10)

2

Počet
kreditov

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Prídavné látky a prísady v potravinách

2

1

2s

MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Predaj potravín

2

1

2s

Doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

Materiály a predmety v potravinárstve

2

1

2s

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

Choroby z potravín

2

1

2s

doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.

Výberové predmety

Počet
kreditov

Telesná výchova *
Jazda na koni *

1
1

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

0

2z

0

3kz

Počet kreditov za PP
Počet kreditov za ŠS

prednášky

0

Garant predmetu

cvičenia

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová
MVDr. Vladimír Hura, PhD.

12
14

30

Štandardný počet kreditov za ročník

56 (PP) + 4 (PVP + VP)

Počet hodín za týždeň za PP (13-týždňový semester)

18 (4+14)

Prax - stáž

20 hodín

Počet skúšok/zápočtov/ ŠS za PP

5/8

12 (4+8)

4/4/2

K štátnym skúškam môže pristúpiť študent, ktorý dosiahol počas štúdia 98 kreditov za PP a minimálne 8 kreditov za
PVP a VP.
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ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df

I. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinné predmety

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Biofyzika

5

2

2s

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Chémia *

6

2

3s

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

Biológia

6

2

3s

prof. RNDr. Michal Toropila,CSc.

Latinská terminológia

2

0

2s

PhDr. Valéria Bartková

Zoológia

5

Biochémia *

2

2s

MVDr. Martin Tomko, PhD.

2

3z

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Biomedicínska štatistika a informatika

4

1

2s

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Anatómia I. *

6

2

3s

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

Krmoviny a jedovaté rastliny

5

2

2s

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

Histológia a embryológia

12

Jazyk anglický / nemecký
Výrobná prax

3

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

2

3z

2

3s

prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

0

2z

0

2z

Mgr. O. Dvorská / PhDr. V. Bartková

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

História veterinárnej medicíny

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.

20 hod / z

3

0

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

2s

doc. MVDr. Peter Korim,PhD.

Základy ekológie

3

2

2s

RNDr. Terézia Pošiváková, PhD.

Kynológia

3

0

3z

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

Biofyzikálne metódy v medicíne

3

0

3s

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

prednášky

Telesná výchova *

0

Počet kreditov PP

cvičenia

2z

prednášky

0

2z

32
54 (60)

Počet hodín (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
–
–

zimný semester
letný semester

PaedDr. Beáta Gajdošová

22

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

ZS
LS

Garant predmetu

cvičenia

z
s

–
–

23 (8 + 15)

28 (11 + 17)

4/0/3

5/0/2

zápočet
skúška

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

82

–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Biochémia*

10

2

3s

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Verejné veterinárske lekárstvo

5

1

2s

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Profesijná etika

5

1

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Genetika

5

2

2s

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.

Anatómia II. *

8

1

3z

1

3s

prof. MVDr. Ján Danko, PhD

Fyziológia

8

2

3z

2

3s

doc.MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.

Zootechnika a technológia chovu zvierat *

7

2

2z

2

2s

MVDr. František Zigo, PhD.

Jazyk anglický / nemecký

2

0

2z

0

2s

Mgr. O. Dvorská / PhDr. V. Bartková

Ekonomika

4

1

2s

Ing. Michal Hadbavný, CSc.

Mikrobiológia *

2

2z

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Výživa a kŕmenie zvierat *

2

2z

MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Základy vedeckej práce

3

0

2s

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Základy práva pre veterinárnych medikov

3

0

2s

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.

Rádiobiológia *

3

1

2s

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Rádiografická anatómia *

3

1

2s

MVDr. Marián Hluchý, PhD.

Chémia potravín

3

2

2s

RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD.

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Výcvik a rehabilitácia koní *

2

1

3z

MVDr. Vladimír Hura, PhD.

Rybárstvo

2

0

2s

MVDr. Peter Košuth, PhD.

Záchranárska kynológia

2

0

2z

MVDr. Eduard Horovský
MVDr. Peter Srmčo, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

Telesná výchova *

0

Počet kreditov PP

2z

25

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

29
54 (60)

30 (11 + 19)

26 (10 + 16)

4/0/4

5/0/2

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

83

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Výživa a kŕmenie zvierat *

8

2

2s

MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.

Mikrobiológia *

8

2

3s

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Etológia zvierat

5

2

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Hygiena chovu zvierat a welfare

5

2

3s

MVDr. Rudolf Hromada, PhD.

Patologická fyziológia *

8

2

2z

2

2s

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Farmakológia, farmácia a farmakoterapeutiká

8

2

2z

2

2s

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

Toxikológia *

3

2

2s

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Imunológia *

3

2

2s

prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková,
PhD.

Mikrobiológia potravín

3

1

2s

doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.

Propedeutika

2

2z

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat

2

2z

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Patologická anatómia *

2

3z

doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.

Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP)
Odborná prax

10 hod. / z

ŠVPÚ *

Povinne voliteľné predmety

10 hod. / z

80 hodín / z

3

MVDr. Jana Takáčová, PhD.

Rozsah výučby
LS
ZS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Patologická biochémia *

3

0

2s

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Všeobecná hygiena a analýza potravín

3

1

3s

MVDr. Jana Maľová, PhD.

Xenobiochémia

3

0

2s

MVDr. Ľuboslava Lohajová, PhD.

Aplikovaná veterinárna hematológia *

3

1

2s

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

Aplikovaná virológia *

3

2

2s

MVDr. Tomáš Csank, PhD.

Základy génového inžinierstva *

3

1

3s

RNDr. Ján Király, PhD.

Choroby včiel

3

1

1s

doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.

Výberové predmety

Rozsah výučby
LS
ZS

Počet
kreditov

prednášky

Laboratórna diagnostika *

cvičenia

prednášky

2

Telesná výchova *

0

Počet kreditov PP

2z

0

3s

doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

26

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13 týždňový semester)

Garant predmetu

cvičenia

28
54 (60)

26 (12 + 14)
Prax 10 hod. / semester

32 (15 + 17)
Prax 90 hod. / semester

4/0/3

5/0/5

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
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ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df
Povinné predmety

IV. rok
Rozsah výučby
LS
ZS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

Prednášky

Garant predmetu

Cvičenia

Kontrola krmív a produkčné zdravie zvierat

5

2

2s

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Propedeutika

5

2

2s

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

Pôrodníctvo, reprodukcia a reprodukčné poruchy *

3

2

2s

prof. MVDr. František Novotný, PhD.

Patologická anatómia *

7

2

3s

doc. MVDr. Viera Revajová, PhD.

Epizootológia *

5

2

2z

2

3s

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Všeobecná chirurgia a anesteziológia *

4

2

2z

1

2s

prof. MVDr. Alexandra Trbolová,PhD.

Parazitológia *

5

2

2z

2

3s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Reprodukcia a reprodukčné poruchy
(andrológia a umelá inseminácia)

2

2

2s

MVDr. Gabriel Lazar, CSc.

Rádiológia a zobrazovacia diagnostika *

2

1

2s

MVDr. Mária Figurová, PhD.

Chov a choroby zveri

2

1

2s

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

PŠS

ŠS

Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
Hygiena a technológia potravín I. (mlieko,
mliečne výrobky a ich chemická analýza) *
Hygiena a technológia potravín II. (mäso
hydiny,vajcia a zverina a ich chemická analýza) *

5

1

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

3z

5

1

Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP)

10 hod. / z

3z

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.

10 hod. / z

RVPS

2

80 hodín / z

Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., Dip.
ECBHM

Potravinárske podniky a bitúnky

2

40 hodín / z

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.

Odborná prax

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

Prednášky

Garant predmetu

Cvičenia

Aplikovaná cytológia

3

1

2s

prof. MVDr. Zuzana. Ševčíková, PhD.

Klinická biochémia

3

0

2s

doc. MVDr. Dagmar Heinová, PhD.

Chov a choroby plazov a terárijných zvierat

3

2

2s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom
výskume v zmysle platnej legislatívy EU

3

2

2s

MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

Ekotoxikológia

3

0

2s

doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.

0

2z

Poľovníctvo *

3

Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických
experimentov

0

1s

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

3

2

2s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov

3

2

3s

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.

Základy podkúvačstva a ortopedické podkúvanie koní *

3

1

2s

MVDr. Zdeněk Žert, CSc., dipl. ECVS

Klinická mikrobiológia a imunológia *

3

2

2s

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Choroby malých cicavcov a laboratórnych zvierat *

3

1

2s

MVDr. Vladimír Vrabec

85

pokračovanie ŠP VVL – IV. rok

Výberové predmety
Salašníctvo
Tropická veterinárna medicína *

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
2

prednášky

cvičenia

1

2s

2

Telesná výchova *

0

Počet kreditov PP

2z

Prednášky

Garant predmetu

Cvičenia

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
2

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

25

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

29
54 (60)

Počet hodín (13 týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

86

33 (15 + 18)

27 (10 + 17)
Prax 120 hod. / semester

4/0/4

6/0/3

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df
Povinné predmety

V. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

Prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Preventívna veterinárna medicína *

4

1

2s

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Choroby exotických a zoo zvierat, obojživelníkov a
plazov

4

1

2s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Chov a choroby rýb

4

1

2s

MVDr. Peter Košuth, PhD.

Diagnostická patológia

3

0

2s

doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.

Choroby hydiny

3

2

2s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Diplomová práca

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

2

2z

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

2

3z

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

2

2z

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

ŠS

Hygiena, bezpečnosť a kvalita potravín
Prehliadka jatočných zvierat a mäsa

1

3z

Hygiena a technológia potravín III (mäso,
mäsové výrobky a ich chemická analýza) *

1

2z

ŠS

Choroby malých zvierat

PŠS

Nákazy zvierat
Ochrana životného prostredia a verejného
zdravia
Veterinárska legislatíva a súdne veterinárske
lekárstvo

4

Chirurgia a ortopedia malých zvierat *

1

PŠS

Choroby prežúvavcov I. *

ŠS

Choroby koní

PŠS

Choroby koní I *

ŠS

Choroby ošípaných

PŠS

Choroby ošípaných I. *

Odborná prax

prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

2

3z

prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.

0

2z

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.
prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

Vnútorné choroby malých zvierat *

Choroby prežúvavcov

Klinické praxe

ŠS

10

Úradná kontrola potravín

ŠS

10 hod. / z

ŠS

10

Predmety
ŠS

Nákazy zvierat, ochrana životného
prostredia, veterinárska legislatíva a verejné
a súdne veterinárske lekársto

Predmety
ŠS

ŠS

10 hod. / z

2

5

3

2z

3z

2

2z

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.

2

2z

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

3

3z

prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.,
Dip. ECBHM
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
Dip. ECBHM
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.

Súkromní veterinárni lekári

2

2

2z

prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

2

3

3z

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

80 hodín / z

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich
zvierat *

60/ hodín / z

MVDr. Peter Major, PhD.

Klinika malých zvierat *

40 hodín / z

MVDr. Marián Hluchý, PhD.
doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

Klinika koní *

10 hodín / z

MVDr. Ján Bílek

Klinika prežúvavcov *

30 hodín / z

MVDr. Marián Kadaši, PhD.

2

87

pokračovanie ŠP VVL – V. rok

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Klinická onkológia zvierat *

3

1

2s

MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.

Diagnostika porúch vnútorného prostredia zvierat *

3

1

2s

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Dip.
ECBHM

Krízový manažment a biotechnika v reprodukcii

3

1

2s

prof. MVDr. František Novotný, PhD.

Ochorenia z potravín *

3

1

2s

doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.

Klinická, histopatologická diagnostika a terapia kožných
ochorení psov a mačiek

3

2

2z

MVDr. Marcel Kovalik, PhD.,
DipECVD, MRCVS

Klinická genetika

3

2

2s

Zoonózy *

3

2

2s

Asistovaná reprodukcia

3

1

2s

Reprodukčná endokrinológia

3

0

2s

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.

Klinická farmakológia

3

0

2s

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
MVDr. Miloš Halán, PhD.
doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD.
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.

Garant predmetu

cvičenia

Poruchy správania sa domových zvierat

2

0

2s

MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
prof. MVDr. Jana Kotfferová, PhD.

Úradný veterinárny lekár

2

1

1s

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

0

2z

Telesná výchova *

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

0

PaedDr. Beáta Gajdošová

12
10

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13 týždňový semester)

2z

22
10
54 (60)

39 (16 + 23)
Praxe 30 hod. / semester

37 (16 + 21)
Praxe 170 hod. / semester

3/0/9
1 ŠS

2 / 0 / 12
1 ŠS

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

88

ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo - df
Povinné predmety
štátnej skúšky
ŠS

PŠS

VI. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

Choroby malých zvierat

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

ŠS

10

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

Infekčné a parazitárne choroby malých zvierat *

2

2z

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

Chirurgia a ortopédia malých zvierat *

2

2z

prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.

Reprodukcia malých zvierat *

1

2z

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.

ŠS

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

4z

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.

ŠS

Choroby ošípaných

PŠS

Coroby ošípaných II. *

ŠS

Choroby prežúvavcov

PŠS

Choroby prežúvavcov II *

ŠS

Choroby koní

PŠS

Choroby koní II *

5
3

3

3z
ŠS

10
6

7z

Profesijná komunikácia

3

0

2z

Manažment zdravia stáda

3

0

2z

Príprava záverečnej práce

prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
MVDr. Martin Tomko, PhD.
MVDr. Ladislav Stodola
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
Dip. ECBHM

10 hod. / z

Diplomová práca - obhajoba

Klinická prax počet hodín
za semester

prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.,
Dip. ECBHM
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
Dip. ECBHM

ŠS

5

OB

5

Klinika prežúvavcov *

4

60 hod. / z

MVDr. Marián Kadaši, PhD.

Klinika ošípaných*

4

60 hod. / z

MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.

Klinika malých zvierat *

4

80 hod. / z

MVDr. Marián Hluchý, PhD.

Klinika koní *

4

80 hod. / z

MVDr. Ján Pošivák, PhD.
MVDr. Ján Bílek, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

Veterinárna oftalmológia *

3

1

2s

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.

Veterinárna stomatológia a čeľustná ortopédia zvierat *

3

1

2s

doc. MVDr. Igor Capík, PhD.

Klinické syndrómy psov a mačiek v praxi

3

0

2z

MVDr. Tatian Weissová, PhD.

Veterinárna dermatológia malých zvierat *

3

0

3z

doc. MVDr. Mária Fialkovičová,
PhD.

Neurologické repetitórium malých zvierat

3

0

3z

MVDr.Aladár Maďari, PhD.

Nefrológia a urológia v praxi malých zvierat *

3

0

3z

MVDr. Darina Baranová, PhD.

Výberové predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

Homeopatia malých zvierat

2

Telesná výchova *

89

cvičenia

0

3s

0

2z

prednášky

Garant predmetu

cvičenia

doc. MVDr. Mária Fialkovičová,
PhD.
0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

pokračovanie ŠP VVL – VI. rok
Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS

6
10

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13 týždňový semester)

57 (60)
41 (17 + 24)
Praxe 100 hod. / semester

Praxe 200 hod. / semester

0 / 0 / 11
2 ŠS

0/0/4
3 ŠS

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

ZS
LS

–
–

zimný semester
letný semester

z
s

–
–

16
25

zápočet
skúška

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 327 kreditov za povinné predmety
a minimálne 33 kreditov za povinne voliteľné a výberové predmety.
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ŠP hygiena potravín - df

I. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinné predmety

prednášk
y

cvičenia

prednášk
y

Garant predmetu

cvičenia

Krmovinárstvo

5

2

2s

doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

Biológia

6

2

3s

prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.

Latinská terminológia

3

0

2s

PhDr. Valéria Bartková

Štatistika a základy výpočtovej techniky

4

1

2s

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

2

3z

Histológia a embryológia

13

2

3s

prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

Anatómia I. *

6

2

3s

prof. MVDr. Ján Danko, PhD.

Biofyzika

5

2

2s

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Chémia *

6

2

3s

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

0

2z

Mgr. Oľga Dvorská
PhDr. Valéria Bartková

Jazyk anglický/ nemecký

0

Výrobná prax

2z

doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD.

20 h

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Povinne voliteľné predmety

prednášk
y

cvičenia

prednášk
y

Garant predmetu

cvičenia

Zoológia

3

2

2s

MVDr. Martin Tomko, PhD.

Základy ekológie

3

2

2s

RNDr. Terézia Pošiváková, PhD.

Kynológia

3

0

3z

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

prednášk
y

História UVLF v Košiciach

2

Telesná výchova *

Počet kreditov PP

cvičenia

1

1z

0

2z

prednášk
y

doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
0

2z

30
48 (54)

Počet hodín (13-týždňový semester)
Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov
–
–

zimný semester
letný semester

PaedDr. Beáta Gajdošová

18

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)

ZS
LS

Garant predmetu

cvičenia

z
s

–
–

21 (7 + 14)

21 (8 + 13)

4/0/2

4/0/1

zápočet
skúška

PP
PVP
VP

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky
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–
–
–

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP hygiena potravín - df
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášk
y

cvičenia

prednášk
y

Garant predmetu

cvičenia

Zootechnika *

7

2

3s

MVDr. František Zigo, PhD.

Verejné veterinárske lekárstvo

4

1

2s

MVDr. Alena Nagyová, PhD.

Chémia potravín *

4

2

3s

doc. Ing. Anna Sobeková, PhD.

Anatómia II. *

13

1

3z

1

3s

doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD.

Fyziológia

12

2

3z

2

3s

Doc. MVDr. Drahomíra Sopková,
PhD.

Biochémia *

12

2

3z

2

3s

MVDr. Mária Milkovičová, PhD.

0

2z

0

2s

Mgr. Oľga Dvorská
PhDr. Valéria Bartková

Jazyk anglický/ nemecký
Ekonomika a manažment

4

1

2s

Ing. Michal Hadbavný, PhD.

Veterinárska etika

4

1

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Mikrobiológia *

2

2z

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Výživa a dietetika zvierat *

2

2z

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášk
y

cvičenia

prednášk
y

Garant predmetu

cvičenia

Rádiobiológia potravín *

3

1

2s

doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Základy vedeckej práce

3

0

2s

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

Základy práva pre veterinárnych medikov

3

0

2s

MVDr. Alena Nagyová, PhD.

Základy účtovníctva a finančného riadenia

Výberové predmety

3

1

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášk
y

Výcvik a rehabilitácia koní *
Rybárstvo

2

0

cvičenia

0

Počet kreditov PP

prednášk
y

2z

MVDr. Ing. Jana Korimová, PhD.

Garant predmetu

cvičenia

MVDr. Vladimír Hura, PhD.

2z

2

Telesná výchova *

0

2s

MVDr. Peter Košuth, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

15

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

2s

45
60 (66)

29 (10 + 19)

30 (11 + 19)

3/0/4

6/0/2

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

92

ŠP hygiena potravín - df
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášk

Garant predmetu
cvičeni

y

a

Genetika *

4

2

3s

MVDr. Viera Schwarbacherová, PhD.

Toxikológia *

4

2

3s

doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.

Mikrobiológia *

7

2

3s

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Výživa a dietetika zvierat *

5

2

2s

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Hygiena chovu zvierat a welfare *

4

2

3s

MVDr. Gabriela Gregová, PhD.

Veterinárna etológia

3

2

2s

prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.

Imunológia *

4

2

3s

prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.

Patologická fyziológia *

5

2

2z

2

2s

MVDr. Zuzana Maková, PhD.

Farmakológia

5

2

2z

2

2s

MVDr. Peter Váczi, PhD.

Všeobecná hygiena a potravinárska technika *

6

1

2z

1

2s

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

Hygiena a technológia rastlinných potravín *

7

1

3z

2

3s

doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.

2

2z

MVDr. Vladimír Hisira, PhD.
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

Klinická diagnostika *
Patologická anatómia *

2

3z

2

3z

Diplomová práca(nie je povinné prihlásenie sa na DP)

0

2z

0

2z

Odborná
prax

ŠVPÚ

Povinne voliteľné predmety

80 hodín / z

MVDr. Alena Nagyová, PhD.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášk

Garant predmetu
cvičeni

y

a

Molekulová mikrobiológia v potravinách *

3

2

2s

doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide,
PhD.

Patologická biochémia *

3

0

2s

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Základy génového inžinierstva

3

1

3s

RNDr. Ján Király, PhD.

Aplikovaná veterinárna hematológia *

3

1

2s

MVDr. Elena Piešová, PhD.

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Telesná výchova

Počet kreditov PP

prednášky

cvičenia

0

2z

Garant predmetu
cvičeni

y

0

a

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

24

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13-týždňový semester)

prednášk

30
54 (60)

46 (18 + 28)

36 (15 + 21)
Prax 80 hodín / semester

5/0/6

6/0/4

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

93

ŠP hygiena potravín - df
Povinné predmety

IV. rok
Počet
kreditov

Rozsah výučby
ZS
LS
Prednáš
ky

cvičenia

Prednáš
ky

Garant predmetu

cvičenia

Klinická diagnostika *

6

2

2s

MVDr. Vladimír Hisira, PhD.

Patologická anatómia *

10

1

3s

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

Farmácia a terapeutiká

4

2

2s

MVDr. Peter Váczi, PhD.

Senzorické analýzy potravín *

3

1

2s

doc. MVDr. Pavol Maľa, PhD.

Všeobecná chirurgia a anesteziológia *

4

2

3s

Choroby rýb a včiel *

3

2

3s

Rádiológia a zobrazovacie techniky *

2

Potravinárska mikrobiológia a alimentárne choroby *

4

1

Epizootológia *

6

Parazitológia *

6

Pôrodníctvo, andrológia a poruchy rozmnožovania *

4

1

1s

MVDr. Mária Figurová, PhD.

2z

1

2s

doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.

2

2z

2

3s

prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.

2

2z

2

3s

MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.

2

3s

MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.

1

2z

doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

2

2s

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.

0

2z

Ochrana životného prostredia
Choroby voľne žijúcich zvierat

2

Diplomová práca (nie je povinné prihlásenie sa na DP)
Odborná
prax
Klinická
prax

prof. MVDr. Alexandra Trbolová,
PhD.
doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
MVDr. Peter Košuth, PhD.

0

2z

RVPS

80 hodín / z

MVDr Beáta Korenéková, PhD.

Klinika vtákov, exotických a voľne
žijúcich zvierat *

10 hodín / z

MVDr. Edina Sesztáková, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Počet
kreditov

Rozsah výučby
ZS
LS
Prednáš
ky

cvičenia

prednáš
ky

Garant predmetu

cvičenia

Výživa ľudí

3

1

2s

doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.

Analýza kontaminantov v potravinách

3

1

2s

MVDr. Beáta Koréneková, PhD.

Klinická biochémia

3

0

2s

doc. MVDr. Dagmar Heinová, PhD.

Chov a choroby plazov a terárijných zvierat

3

2

2s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Klinická onkológia zvierat *

3

1

2s

prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.

Ochrana zdravia zvierat používaných v biomedicínskom
výskume v zmysle platnej legislatívy EÚ

3

2

2s

MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

0

2z

Poľovníctvo *

3

0

1s

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Aditívne látky v potravinách

3

1

2s

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Zoonózy

3

2

2s

doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
MVDr. Miloš Halán, PhD.

Choroby laboratórnych zvierat a manažment klinických
experimentov

3

2

2s

MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

94

pokračovanie ŠP HP - IV. rok

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Prednáš
ky

cvičenia

Prednáš
ky

Garant predmetu

Cvičenia

Sokoliarstvo a rehabilitácia voľne žijúcich živočíchov

3

1

3s

MVDr. Ladislav Molnár, PhD.

Správne konanie procesné

2

2

0s

doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.

Tropická veterinárna medicína

2

Telesná výchova

0

Počet kreditov PP

2z

2s

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
MVDr. Marián Prokeš, PhD.

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

30

Počet kreditov za ročník PP (PP + PVP + VP)
Počet hodín (13 týždňový semester)

2

24
54 (60)

36 (15 + 21)

27 (11 + 16)
Praxe 90 hodín / semester

6/0/3

5/0/2

Počet skúšok / klasifik. zápočtov / zápočtov

95

ŠP farmácia - df

I. rok
Rozsah výučby

Počet
kreditov

Povinné predmety

ZS
prednášky

Garant predmetu

LS

cvičenia

prednášky

cvičenia

Biofyzika

6

2

2zs

doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.

Výpočtová technika a informačné zdroje

3

2

2zs

Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Biológia

7

2

2zs

Všeobecná a anorganická chémia *

9

3

4zs

Farmaceutická propedeutika

5

0

2zs

doc. MVDr. Alexandra Valenčáková,
PhD.
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
RNDr. Anton Bartunek

Odborná latinčina

3

0

2z

0

2zs

Jazyk anglický / nemecký

4

0

2z

0

2zs

Fyzikálna chémia *

8

3

3zs

Základy anatómie *

6

2

3zs

Základy matematiky, štatistiky a bioštatistika

3

2

2zs

2

2z

Organická chémia *

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

PhDr. Valéria Bartková
Mgr. Katarína Straková
PhDr. Valéria Bartková
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
RNDr. Jarmila Harvanová, PhD.
doc. MUDr. František Dorko, CSc.
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
RNDr. Imrich Strapáč, CSc.

Garant predmetu

cvičenia

Laboratórna technika

3

0

2zs

RNDr. Monika Šuleková, PhD.

Základy ekológie

3

0

2zs

Ing. Igor Miňo, PhD.

Dejiny farmácie

3

0

2zs

RNDr. Anton Bartunek
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.

Chémia v príkladoch

3

0

2zs

RNDr. Tatiana Hrušková, PhD.

Aerosóly vo farmácii

3

0

2zs

prof. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Produkcia liečivých rastlín

3

0

2zs

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

Výberové predmety

prednášky

Telesná výchova *

1

cvičenia

0

Počet kreditov PP

prednášky

2z

0

Počet hodín za PP (13-týždňový semester)

zimný semester
letný semester

PaedDr. Beáta Gajdošová

24
54 (PP) + 6 (PVP + VP)

25 (9 + 16)

23 (9 + 14)

7/5

6 /5

Počet skúšok / zápočtov za PP
–
–

2z

30

Štandardný počet kreditov za ročník (PP + PVP
+ VP)

ZS
LS

Garant predmetu
cvičenia

z
s

–
–

zápočet
skúška

PP
PVP
VP

–
–
–

* - študijné predmety, ktoré nemôžu absolvovať gravidné študentky

96

Povinné predmety
Povinne voliteľné predmety
Výberové predmety

ŠP farmácia - df
Povinné predmety

II. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu
cvičenia

Organická chémia *

12

2

4zs

doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.
RNDr. Imrich Strapáč, CSc.

Mikrobiológia *

6

2

2zs

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Farmaceutická botanika

6

2

2zs

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Analytická chémia *

12

2

4z

2

4zs

Fyziológia a patologická fyziológia *

7

2

2z

2

3zs

Biochémia *

6

3

4zs

Imunológia

5

2

2zs

doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

2

4z

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
RNDr. Štefan Mazáň

Farmaceutická chémia *

Povinne voliteľné predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
prednášky

cvičenia

prednášky

doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
prof. Ing. Mária Mareková, CSc.

Garant predmetu
cvičenia

Genetika

3

0

2zs

MVDr. Martina Galdíková, PhD.

Základy správnej laboratórnej praxe *

3

0

2zs

prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.

0

2z

Bioanorganická chémia

3

Bionalytické metódy

0

2zs

doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.

3

0

2zs

doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.

Chémia potravín

3

0

2zs

RNDr. Zuzana Bujdošová, PhD.

Rastliny s toxickým účinkom

3

0

2zs

doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Virológia *

3

0

2zs

MVDr. Tomáš Csank, PhD.

Bioorganická chémia

3

0

2zs

RNDr. Ladislav Janovec, PhD.

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
prednášky

Telesná výchova *

1

0

Počet kreditov PP

cvičenia

2z

0

Garant predmetu

cvičenia

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

24

Štandardný počet kreditov za ročník (PP +
PVP + VP)
Počet hodín za PP (13-týždňový semester)

prednášky

30
54 (PP) + 6 (PVP + VP)

24 (10 + 14)

28 (11 +17)

3/5

4/5

Počet skúšok / zápočtov za PP

97

ŠP farmácia - df
Povinné predmety

III. rok
Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov
prednášky

cvičenia

Klinická a patologická biochémia

4

2

2zs

Farmaceutická chémia *

12

2

2zs

Molekulová biológia

4

2

2zs

Patológia *

5

2

2zs

2

3z

Farmakognózia

14

Ekonomika a manažment pre farmaceutov

prednášky

Garant predmetu
cvičenia

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
doc. RNDr. Vladimíra Tomečková, PhD.

doc. RNDr. Miroslava Martinková, PhD.
RNDr. Štefan Mazáň
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková,
PhD.
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD.

2

4zs

3

2

1zs

Právo a etika pre farmaceutov

3

1

1zs

Zdravotnícke potreby

3

0

2zs

Dr.h.c. prof.
CSc.,MPH

Veterinárska farmakológia

4

2

2zs

doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

3

2z

prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
DrSc.
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

Farmakológia
Lekárenská prax*

Povinne voliteľné predmety

2

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

MUDr.

Andrej

Jenča,

PharmDr. Michal Fehér

PharmDr. Iveta Štempeľová

1 mesiac - z

Počet
kreditov

PharmDr. Martin Višňanský, PhD.,
MBA, MSc.
PharmDr. Martin Višňanský, PhD.,
MBA, MSc.

prednášky

Garant predmetu
cvičenia

Voľné radikály a antioxidanty *

3

0

2zs

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

Parazitológia

3

0

2zs

doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Urgentná medicína

3

0

2zs

prof. MUDr. Oto Masár, PhD.

Práca s informačnými zdrojmi

3

0

2zs

PharmDr. Slavomír Kurhajec

0

2z

0

2zs

prof. RNDr. Andrej Oriňák, PhD.
prof.RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

3

0

2zs

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.

Fytofarmaká

3

0

2zs

prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.

Homeopatické prípravky

3

0

2zs

prof. MUDr. Ľubomír Legáth, CSc.

Biofarmaceutiká

3

0

2zs

prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Nanotechnológia

3

Potravinové doplnky (nutraceutiká)

Výberové predmety

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

Telesná výchova *

1

cvičenia

0

Počet kreditov PP

2z

0

cvičenia

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

25

Štandardný počet kreditov za ročník (PP + PVP
+ VP)
Počet hodín za PP (13-týždňový semester)

prednášky

Garant predmetu

29
54 (PP) + 6 (PVP + VP)

21 (10 + 11)

22 (10 + 12)

4/5

5/6

Počet skúšok / zápočtov za PP

98

ŠP farmácia
Povinné predmety

IV. rok
Počet
kreditov

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

Farmakológia

14

3

3zs

Sociálna farmácia

4

2

2zs

Analýza liečiv*

4

3

3zs

Rádiofarmakológia a rádiofarmaká *

2

2

1zs

4

5z

Liekové formy a galenika*

10

Klinická farmakológia a farmakoterapia*

prednášky

Garant predmetu
cvičenia

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.
doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.
MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD.
PharmDr. Martina Šutorová
doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD.
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.
doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.
prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc.
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.

4

5zs

5

2

3zs

doc. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD.

Lekárenstvo

7

2

2zs

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.

Toxikológia *

8

2

3zs

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

0

5z

Diplomová práca

Povinne voliteľné predmety

0

5z

Rozsah výučby
ZS
LS

Počet
kreditov

prednášky

cvičenia

prednášky

Garant predmetu
cvičenia

Farmaceutická informatika

3

0

2zs

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Prvá pomoc a lieky prvej pomoci

3

0

2zs

doc. MUDr. Jozef Firment, CSc.

Analýza psychotropných a omamných látok

3

0

2zs

doc. RNDr. Tatiana Gondová, CSc.

Veterinárske terapeutiká

3

0

2zs

MVDr. Dana Marcinčáková, PhD.

Liečivá aplikované počas tehotenstva a laktácie

3

0

2zs

PharmDr. Natália Rozman Antolíková

Štrukturálna analýza

3

2

2zs

doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Dispenzačné minimá vybraných skupín liekov

3

0

2zs

Imunotoxikológia

3

0

2zs

Správna výrobná prax pri výrobe a kontrole liečiv a
liekov

3

0

2zs

Liečebná kozmetika

3

0

2zs

Hygiena zdravotníckych a farmaceutických
zariadení

3

0

2zs

Neurochémia

3

0

2zs

Výberové predmety

Počet
kreditov

0

2z

Rozsah výučby
ZS
LS
prednášky

cvičenia

prednášky

PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
Mgr. Radoslav Suchovič
doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.
doc. MVDr. Marcel Falis, PhD.
RNDr. Štefan Mazáň
PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
MUDr. Michaela Dubčeková
MVDr. Katarína Veszelits Laktičová,
PhD.
doc. RNDr. Miroslava Martinková,
PhD.

Garant predmetu

cvičenia

Poľovníctvo

2

2

2z

2

2zs

MVDr. Ján Čurlík, PhD.

Telesná výchova *

1

0

2z

0

2z

PaedDr. Beáta Gajdošová

Počet kreditov PP

24

Štandardný počet kreditov za ročník (PP + PVP
+ VP)
Počet hodín (13 týždňový semester) za PP

30
54 (PP) + 6 (PVP + VP)

28 (14+ 14)

28 (10 + 18)

4/6

4/5

Počet skúšok / zápočtov za PP

99

ŠP farmácia - df

V. rok

Povinné predmety

Počet
kreditov

Lekárenská prax *

25

Diplomová práca

5

Rozsah výučby
ZS
LS
5–
mesiacov/z
0

Garant predmetu
PharmDr. Monika Fedorová, PhD.
školitelia záverečnej práce

5z

Záverečné skúšky:

Štátna skúška
z predmetov:

Štátna skúška
z predmetov:

Farmaceutická chémia

5

Farmakológia a toxikológia

5

Farmakognózia

5

Farmaceutická technológia

5

Sociálna farmácia a lekárenstvo

5

Obhajoba diplomovej práce

5

Počet kreditov PP
Počet kreditov ŠS
Štandardný počet kreditov za ročník (PP + ŠS)
Počet hodín (13 týždňový semester) za PP
Počet skúšok / zápočtov / ŠS za PP

0
30

30

30 +30
5 (0 + 5)
Prax 770 hodín / 22 týždňov

0

0/2/0

0/0
6 ŠS

Pre riadne ukončenie štúdia absolvovaním musí študent získať 276 kreditov za povinné predmety a
minimálne 24 kreditov za povinne voliteľné predmety a výberové predmety.
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PROFIL ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
A UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia
ŠP BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN
Profil absolventa
Absolvent bakalárskeho študijného programu bezpečnosť krmív a potravín ovláda
základné chemické a biologické normy súvisiace s kvalitou a zdravotnou neškodnosťou potravín a
krmív a je zorientovaný v právnych predpisoch upravujúcich kvalitu a zdravotnú neškodnosť
potravín a krmív. Zároveň sú mu poskytnuté poznatky zo základov technológie výroby krmív
a potravín ako primárny podklad na zvládnutie implementácie bezpečnostných systémov pri
výrobe a manipulácii s krmivami a potravinami. Trojročné štúdium v dennej forme a štvorročné
štúdium v externej forme taktiež poskytne znalosti z oblasti informatiky, štatistiky, bioštatistiky,
ekonómie, manažérskej etiky, obchodných spoločností a ich riadenia. Štúdium je zamerané na
zvládnutie poznatkov z oblasti možných aspektov vzniku nebezpečných vplyvov, faktorov, látok
a biologických agensov ohrozujúcich zdravotnú bezpečnosť krmív a potravín. 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“,
štúdiom ktorého získa najnovšie poznatky z oblasti chemickej a biologickej analýzy krmív
a 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,
 plánovať, organizovať, vykonávať a kontrolovať odborné činnosti 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.
Uplatnenie absolventov
Absolventi bakalárskeho študijného programu bezpečnosť krmív a potravín sa môžu
uplatniť na trhu práce najmä v nasledovných oblastiach:
 Laboratórna diagnostika – chemická, biochemická, mikrobiologická a mykologická analýza
potravín a krmív so zameraním na detekciu nežiadúcich látok v potravinách a krmivách;
základná analýza kvality potravín a krmív – v štátnych, súkromných a podnikových
laboratóriách.
 Výrobné prevádzky potravín a krmív – plánovanie, organizovanie, kontrolovanie
a vykonávanie odborných činností v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných
prevádzkach, vykonávanie povinností vedúceho tímu HACCP so starostlivosťou
o bezpečnostný systém výroby potravín a krmív výrobcu vyplývajúci z aktuálnej právnej
úpravy v Slovenskej republike a Európskej únii.

101



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 sa realizuje na základe aktuálnej požiadavky pre odborné vzdelanie v danej
špecifickej oblasti. Výučba v priebehu 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 aglomerácií, prípravných profesionálnych a
záujmových organizáciách ako inštruktor pre kynológiu, pri výkone epizootologickej a
epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia ľudí a zvierat, 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. Štúdium je doplnené o výučbu estetiky, anglickú a latinskú
terminológiu. Od druhého, tretieho a štvrtého (iba ExF) roku štúdia v študent získava vedomosti o
chorobách psov, o chorobách spoločných pre človeka a zvieratá (zoonózy), a ich využití
v prevencii a ochrane zdravia človeka, čím výrazne môže prispieť k zníženiu výskytu zoonóz
v ľudskej populácii a zlepšeniu epidemiologickej situácii v SR. Preto súčasťou výučby sú
predmety, ktoré sa uvedenou problematikou zaoberajú, najmä základy mikrobiológie a imunológie,
parazitológia, hygiena chovu psov, epizootológia a infekčné choroby psov, klinická propedeutika a
vnútorné choroby psov. 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 študijných predmetov ako je výcvik a výkon psov, posudzovanie exteriéru, špeciálny
výcvik psov, kozmetická úprava psov, praktické kynologické stáže a organizácia kynológie.
K týmto poznatkom sa dostáva aj cez dostatočný počet absolvovaných praktických cvičení a stáží
v kynologických inštitúciach, na kynologických podujatiach všetkých zameraní a na klinikách
Univerzity veterinárskeho lekárstva.
Študijný plán bakalárskeho štúdia zahrňuje aj štúdium platnej a s uvedenou problematikou
súvisiacej legislatívy, čím umožňuje absolventovi tohto typu štúdia rozšíriť okruh pôsobnosti a
jeho uplatnenie po ukončení štúdia.
Študijný plán a obsahová náplň jednotlivých študijných predmetov a stáží je zameraná na
uplatnenie absolventa v praxi:
 vykonávať činnosť kynológa v špecializovaných veterinárnych zariadeniach,
 kontrolovať stanovené podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov,
hlavne z hľadiska hygieny a technológie chovu,
 realizovať poradenskú, odbornú a expertíznu činnosť v kynologických organizáciách,
 pracovať na miestach vyžadujúcich si odborný prístup vo vzťahu ku problematike psov
 pôsobiť pri ochrane prírody a zvierat
 vykonávať činnosť veterinárneho asistenta v špecializovaných veterinárnych zariadeniach,
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vykonávať na základe získaného biologicko-medicínskeho vzdelania, epizootologickú a
epidemiologickú činnosť v určitom rozsahu v oblasti preventívnych a zdolávacích opatrení pri
ochrane zdravia ľudí a zvierat,
vykonávať technicko-odbornú činnosť pri realizácii zdolávacích opatrení vyplývajúcich z
pohotovostných plánov pri výskyte chorôb zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. do
zoznamu A,
plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe
životného prostredia hlavne v mestských aglomeráciách.

Uplatnenie absolventa
 v štátnych a samosprávnych orgánoch, hlavne v policajnom zbore, v armáde, v železničnej
polícii, v colnej správe,
 v súkromnej bezpečnostnej strážnej službe,
 ako profesionálni cvičitelia psov,
 v mestskej polícii ako inšpektor vo väčších mestských aglomeráciach,
 profesionálny kynológ v poľovníckych združeniach,
 v civilnej, služobnej a spoločenskej kynológii,
 profesionálny kynológ v špeciálnych združeniach záchranárov a v združeniach zaoberajúcich sa
výcvikom psov pre špecializované účely pre občanov so zdravotným postihnutím ako napr.
vodiacich psov pre nevidomých a psov slúžiacich pre „kanis“ terapiu,
 posudzovatelia exteriéru pre potreby kynológie a a plemien po akceptácii Slovenskej
kynologickej jednoty,
 rozhodcovia výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii po akceptácii Slovenskej
kynologickej jednoty,
 ako technik pre zriaďovanie a činnosť útulkov a karanténnych zariadení pre psov,
 v rámci odchytových služieb túlavých zvierat v mestách,
 v živnostenskej činnosti v kozmetických salónoch psov,
 distribútor a predajca špecializovaných krmív a doplnkov pre psov, ochranca prírody a zvierat.

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 v ich mnohorakých podobách. Je zamerané na
interdisciplinárnu a na problém orientovanú prácu a absolventom tak umožniť uplatnenie v oblasti
canisterapie a hipoterapie. 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
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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
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.

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia
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
a potravinárskych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci
spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného
systému pri obchodovaní s potravinami. Ovládajú legislatívny rámec platný pre hygienu zariadení
spoločného stravovania a predaja potravín. Získavajú poznatky z využitia technologických
zariadení v prevádzkach spoločného stravovania a spektra gastronomickej úpravy
potravín s cieľom zabezpečenia ich zdravotnej bezpečnosti a kvality pre konečného spotrebiteľ.
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. Môže vykonávať manažérske činnosti pri predaji
potravín a v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na legislatívu, technológie,
gastronomické úpravy potravín a výslednú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.
Profesijné zameranie a uplatnenie absolventa
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 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 nežiaducich látok v
potravinách; analýza kvality potravín - v štátnych, súkromných a podnikových laboratóriách.
Výrobné prevádzky potravín – plánovanie, organizovanie, kontrolovanie a vykonávanie odbornej
činnosti v oblasti správnej výrobnej praxe vo výrobných prevádzkach, vykonávanie funkcie
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vedúceho manažéra kvality potravín vo vzťahu k technológii výroby, platnej právnej úprave a vo
vzťahu k spoločnej organizácii trhu.
Zariadenia spoločného stravovania a predaj potravín – organizácia činností v predmetných
zariadeniach z pohľadu legislatívnych požiadaviek, technologických zariadení a foriem
gastronomickej úpravy potravín a surovín.
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.

Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia
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.
Študijný plán je zostavený v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2005/36/EEC a 2013/55/EEC o uznávaní odborných kvalifikácií (predtým nariadenie EÚ –
78/1026/EEC a 78/1027/EEC pre tzv. regulované povolania).
V prvých rokoch štúdia v rámci teoretických a predklinických disciplín si študent osvojuje
biologické zákony živej prírody vo vzťahu k veterinárnej medicíne, poznáva problematiku živej
hmoty v širších súvislostiach vo vzťahu k ekosystému a ich vzájomnej interakcie. 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 nezávadných potravín a surovín živočíšneho pôvodu. Je pripravený riešiť bezodpadové
technológie, možnosti neškodného odstraňovania odpadov, respektíve 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.
105

Študijný plán je zostavený tak, aby umožňoval absolventovi prakticky sa uplatniť
v agrokomplexe a pokračovať v získavaní ďalších odborných vedomostí v postgraduálnom štúdiu.
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 nedostatkov,
 v zmysle platnej legislatívy vykonávať dozor pri dovoze, vývoze a prevoze zvierat, živočíšnych
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,
 vypracovávať pohotovostné plány, preventívne a zdolávacie opatrenia pri výskyte chorôb
zaradených v medzinárodnej klasifikácii O.I.E. a ostatných nákaz,
 vypracovávať preventívne a zdolávacie opatrenia vrátane komplexnej asanácie pri infekčných a
inváznych chorobách v chovoch zvierat,
 monitorovať choroby vyznačujúce sa fenoménom prírodnej ohniskovosti a vykonávať opatrenia
na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia,
 vykonávať kompletnú laboratórnu diagnostiku infekčných, inváznych a produkčných chorôb
uplatňujúc zásady laboratórnej praxe,
 plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať 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 suroviny
živočíšneho pôvodu,
 vykonávať rôzne funkcie v hygienickej a epidemiologickej, inšpekčnej, kontrolnej
a laboratórnej činnosti, rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť,
 pôsobiť ako súkromný veterinárny lekár so zabezpečovaním diagnostickej, terapeutickej,
konzultačnej a preventívnej oblasti pri chorobách hospodárskych, domových a exotických
zvierat (obvodný veterinárny lekár, 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 medicínskeho
zamerania, ministerstva školstva, pôdohospodárstva a SAV,
 pracovať na učiteľských miestach stredných, odborných a vysokých škôl,
 pôsobiť aj v štátoch Európskej únie 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
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oblasti laboratórnej praxe, v súkromnej sfére pôdohospodárstva, potravinárstva, farmácie a pod., s
pregraduálnou špecializáciou v hygiene potravín.
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, látok používaných v rámci DDD ako aj na ochranu rastlín a
prienik cudzorodých látok do potravinového reťazca, ale aj riešenie enviromentálných otázok v
celom agrokomplexe.
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, veterinárnohygienický 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, vedieť operatívne riešiť problémy v náväznosti
na enviromentálne faktory a epizootologickú ako aj epidemiologickú situáciu.
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 potravinárstve, 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 praxe v potravinárskom priemysle, štátnych veterinárskych
ústavoch, súkromných laboratóriách zameraných na vyšetrovanie potravín, regionálnych
veterinárnych správach a stážami na klinikách a súkromných ambulanciách.
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 potravinárskych prevádzkach,
 vykonávať potravinový dozor nad výrobou, manipuláciou a uvádzaním do obehu potravín
rastlinného pôvodu,
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 vykonávať potravinový dozor v zariadeniach poskytujúcich služby spoločného stravovania,
 vykonávať potravinový dozor nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, ak ide o
potraviny určené pre osobitné výživové účely ako je dojčenecká výživa, 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, mraziarenské, konzervárenské, verejného stravovania a pod.),
 plánovať, organizovať, kontrolovať a vykonávať odbornú činnosť pri ochrane a tvorbe
životného prostredia v príslušnom regióne,
 organizovať a riadiť hygienu a technológiu spracovania vedľajších potravinárskych produktov
z poľnohospodárstva a potravinárskeho 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,
 vykonávať detekciu pôvodcov infekčných a inváznych chorôb,
 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,
 absolventi môžu pracovať v rôznych odborných a riadiacich funkciách v orgánoch veterinárnej
správy, vyšetrovacích a diagnostických zariadeniach, úradoch životného prostredia, na
odborných úsekoch činnosti ministerstva obrany a ministerstva vnútra, ďalej ako riadiaci a
odborní pracovníci na úseku kvality a hygieny potravinárskych podnikov, ako výskumní
pracovníci vo vedeckých a vývojových inštitúciách,
 pôsobiť aj v štátoch Európskej únie 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. 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 farmaceutických
disciplínách. 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.
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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 odskúšavaní 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 díleri
veľkých 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 farmaceutického výskumu, výroby a distribúcie liečiv,
 vykonávať štátny dozor nad výrobou a kvalitou liečiv,
 riadiť normálny chod rôznych typov výdajní liečiv a lekární,
 samostatne pripravovať v zmysle GLP a GPhP magistraliter liečivá a lieky v podmienkach
lekárenských prevádzok,
 rozvíjať vedeckú, poradenskú a expertíznu činnosť,
 pôsobiť ako výskumný a vývojový pracovník vo vedeckých a vývojových inštitúciách
farmaceutického zamerania, riešiť zložité problémy v uvedenej oblasti a získané poznatky
implementovať do oblasti základného výskumu a praxe,
 vykonávať riadiace funkcie v oblasti ministerstva školstva, ministerstva zdravotníctva
a Slovenskej akadémie vied,
 pracovať v krajinách EÚ a iných krajinách sveta v oblasti farmácie.
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ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ ŠTUDENTOV
Kynologický klub UVLF
Kynologický klub združuje študentov, ktorí sa venujú služobnému 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 ŠD 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
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 ŠD UVLF Podhradova 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
Chovateľský klub
Chovateľský 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 Association
IVSA je medzinárodná študentská organizácia. Jej prácou je vytváranie
a udržiavanie kontaktov so študentmi veterinárnych univerzít v zahraničí. Umožňuje študentom
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UVLF absolvovať odbornú prax v zahraničí, organizuje skupinové, výmenné pobyty so
zahraničnými veterinárskymi univerzitami, informuje o medzinárodných podujatiach v iných
štátoch, zabezpečuje účasť študentov UVLF na študentských kongresoch a sympóziách, na pôde
UVLF sa podieľa na organizovaní spoločenských a športových akcií. Klubovňa IVSA je na piatom
poschodí ŠD UVLF Podhradová 11.
Odborný garant klubu: MVDr. Monika Drážovská, PhD.
Kontakt: ivsa@uvlf.sk
Flóra klub
Jeho členovia sa venujú pestovaniu liečivých, dekoratívnych a exotických rastlín.
Odborný garant klubu: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
Kontakt: fk@uvlf.sk
Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov
Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov pri Univerzite veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach je amatérskym, neziskovým a 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
Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov
Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov pri Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach je amatérskym, neziskovým a 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 Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je
amatérskym, neziskovým a 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 UVLF v Košiciach.
Odborný garant klubu: prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
Kontakt: mk@uvlf.sk
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Spolok košických študentov farmácie
je občianske združenie zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 18.2.2011.
Hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia na verejnosti a aj medzi
samotnými študentmi farmácie na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.
Zámerom je vytvoriť priestor študentom na sebarealizáciu a alternatívu k dnešnej vlne pasivity
a nezáujmu mladých ľudí o okolité dianie či už vo verejnom živote alebo v tom profesionálnom na
ktorý sa pripravujú.
Odborný garant: Mgr. Radoslav Suchovič
Kontakt: sksf@uvlf.sk
Včelársky klub
je klub chovateľov včiel a iného užitočného hmyzu (solitárne včely a čmeliaky) z radov študentov
a zamestnancov UVLF v Košiciach, ktorého poslaním je vytvárať podmienky na uspokojovanie
záujmov a potrieb svojich členov v oblasti chovu včiel a iného užitočného hmyzu. Klub napĺňa
svoje poslanie najmä vytváraním a zlepšovaním vzťahu študentov a zamestnancov UVLF
v Košiciach k chovu včiel a iného užitočného hmyzu a k včelím produktom, budovaním vzťahu
k prírode a presadzovaním ekologického prístupu k včeláreniu.
Odborný garant klubu: MVDr. Rastislav Sabo, PhD.
Kontakt: vk@uvlf.sk
Klub Hygiena alimentorum
Poslaním záujmového Klubu hygiena alimentorum je rozvoj osvety v oblasti hygieny a technológie
spracovania potravín medzi študentami. V rámci klubovej činnosti realizovať prednášky
o slovenských výrobkoch a ich kvalite medzi študentami a praktickými technologicko-výrobnými
ukážkami tradičných mäsových a mliečnych výrobkov formou súťaží poukázať na slovenskú
tradíciu v danom sektore. Organizovať odborné prednášky, súťaže, tematické zájazdy ako aj iné
podujatia so zameraním na zdravotne bezpečné a kvalitné potraviny.
Odborný garant klubu: MVDr. Boris Semjon, PhD.
Kontakt: ha@uvlf.sk
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HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE
DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V DENNEJ FORME
V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
Zápis doktorandov do 1. ročníka a informačné stretnutie:
Zápis denných doktorandov do 2. ročníka:
Zápis denných doktorandov do 3. ročníka:
Zápis denných doktorandov do 4. ročníka:

02. 09. 2019 o 10,00 h. – P-10
03. 09. 2019 o 10,00 h. – P-10
04. 09. 2019 o 10,00 h. – P-10
05. 09. 2018 o 10,00 h. – P-10

Harmonogram I. ročníka
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
Zápis predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov v AIS:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
Absolvovanie jazykového kurzu:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 31. 10. 2019
do 31. 10. 2019
do 31. 01. 2020
do 31. 08. 2020
do 31. 01. 2020
do 15. 09. 2020

Harmonogram II. ročníka
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
do 15. 01. 2020
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
do 15. 01. 2020
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
do 31. 01. 2020
Termín konania dizertačnej skúšky:
február – marec 2020
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:
do 15. 09. 2020
Harmonogram III. ročníka
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 31. 08. 2020
do 15. 09. 2020

Harmonogram IV. ročníka
Termín odovzdania dizertačnej práce:
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda
(v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):

do 30. 04. 2020
jún – august 2020
do 15. 09. 2020

Prijímacie konanie
Zverejnenie tém dizertačných prác:
Termín uzávierky podávania prihlášok na doktorandské štúdium:
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
Seminár doktorandov:

15. 04. 2020
15. 06. 2020
02. 07. 2020
14. – 15. 11. 2019
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HARMONOGRAM ORGANIZÁCIE
DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V EXTERNEJ FORME
V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020
Zápis doktorandov v externej forme štúdia:

6. 9. 2019 o 11,00 h. – P-10

Harmonogram I. ročníka
Príprava individuálnych študijných a vedeckých plánov:
Zápis predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov v AIS:
Vypracovanie metodiky dizertačnej práce:
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
Absolvovanie jazykového kurzu:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 31. 10. 2019
do 31. 10. 2019
do 31. 01. 2020
do 31. 08. 2020
do 31. 01. 2020
do 15. 09. 2020

Harmonogram II. ročníka
Absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka:
Absolvovanie predpísaných povinných a povinne voliteľných skúšok:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 31. 08. 2020
do 31. 08. 2020
do 15. 09. 2020

Harmonogram III. ročníka
Absolvovanie predpísanej povinnej skúšky:
Termín odovzdania písomnej práce k dizertačnej skúške:
Termín konania dizertačnej skúšky:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 30. 05. 2020
do 30. 05. 2020
jún – august 2020
do 15. 09. 2020

Harmonogram IV. ročníka
Experimentálna vedecká práca, publikačná činnosť
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda:

do 15. 09. 2020

Harmonogram V. ročníka
Termín odovzdania dizertačnej práce:
Termín konania obhajoby dizertačnej práce:
Termín odovzdania výročného hodnotenia doktoranda
(v prípade nadštandardnej dĺžky štúdia):

do 30. 04. 2020
jún – august 2020
do 15. 09. 2020

Prijímacie konanie
Zverejnenie tém dizertačných prác:
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium:
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium:
Seminár doktorandov:

15. 04. 2020
15. 06. 2020
02. 07. 2020
14. – 15. 11. 2019
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KATALÓG POVINNÝCH A POVINNE VOLITEĽNÝCH
PREDMETOV PRE 3. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDELÁVANIA
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

6.3.2. hygiena potravín
hygiena potravín
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

Povinné študijné predmety:
Biotechnologická výroba a kvalita potravín
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Hygiena a technológia hydiny, vajec a zveri
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Hygiena a technológia mäsa
prof. MVDr. Peter Turek, PhD.
Hygiena a technológia mlieka
doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
Hygiena a technológia rýb a mraziarenstvo
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
Hygiena, technológia a kvalita
rastlinných potravín
doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
Potravinárska mikrobiológia a alimentárne
choroby
doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.
Veterinárno-hygienický dozor a
potravinárska legislatíva
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
Všeobecná hygiena potravín
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Bezpečnosť a kvalita potravín v gastronómii
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Ekológia a ochrana životného prostredia
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Hygiena rastlinných potravín
doc. RNDr. Mária Baranová, PhD.
Hygiena spracovania vedľajších
potravinárskych produktov
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Senzorické analýzy potravín
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.
Toxikológia
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Tovaroznalectvo
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
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Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia
veterinárna morfológia a fyziológia
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.

Povinné študijné predmety:
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Patologická fyziológia
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Veterinárna anatómia
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Veterinárna fyziológia
doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Veterinárna histológia a embryológia
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.

Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

6.3.4. vnútorné choroby zvierat
vnútorné choroby zvierat
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.

Povinné študijné predmety:
Veterinárna fyziológia
MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Vnútorné choroby zvierat
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Výživa a dietetika
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Povinne voliteľné študijné predmety:
Biológia
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.
Chirurgia a ortopédia
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.
Klinická diagnostika
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
Pôrodníctvo a gynekológia
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Veterinárna biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Veterinárna genetika
doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.
Veterinárna toxikológia
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Výživa a dietetika
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Farmakológia
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Imunológia
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Patologická fyziológia
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Veterinárna toxikológia
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.

6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
doc. MVDr. Igor Capík, PhD.
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Povinné študijné predmety:
Chirurgia, ortopédia, röntgenológia
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.
Chirurgická farmakológia
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Klinická röntgenológia
prof. MVDr. Valent Ledecký, PhD.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Veterinárna oftalmológia
prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
Veterinárna stomatológia
doc. MVDr. Igor Capík, PhD.

Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
doc. MVDr. Vladimír Macák, PhD.

Povinné študijné predmety:
Andrológia a umelá inseminácia
MVDr. Gabriel Lazar, PhD.
Fyziológia hospodárskych zvierat
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Patologická fyziológia
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Veterinárna gynekológia
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Veterinárne pôrodníctvo
prof. MVDr. František Novotný, PhD.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Povinne voliteľné študijné predmety:
Anatómia
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Patologická fyziológia
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Vnútorné choroby HD a ošípaných
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Vnútorné choroby koní
prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
Vnútorné choroby malých zvierat a
neurológia
doc. MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Klinická biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Veterinárna farmakológia
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Veterinárna starostlivosť a hygiena
MVDr. Rudolf Hromada, PhD.
Vnútorné choroby hospodárskych zvierat
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.
Výživa hospodárskych zvierat
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.

6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat
infekčné choroby zvierat
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Povinné študijné predmety:
Všeobecná epizootológia
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Všeobecná a špeciálna virológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Všeobecná a špeciálna bakteriológia
MVDr. Jana Koščová, PhD.
Infekčné choroby zvierat
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Zoonózy, prionózy
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Patologická anatómia
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Ekológia a ochrana ŽP
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
Molekulárna epizootológia
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Veterinárna farmakológia
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Verejné a súdne veterinárne lekárstvo
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
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Imunológia
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Štatistické spracovanie dát
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Študijný odbor:
6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat
Študijný program: parazitárne choroby zvierat
Garant:
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Spolugaranti:
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Povinné študijné predmety:
Všeobecná parazitológia
MVDr. Miloš Halán, PhD.
Protozoológia
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Helmintológia
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Arachnoentomológia
doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Zoonózy
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Imunológia
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Štatistické spracovanie dát
Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Povinne voliteľné študijné predmety:
Choroby voľne žijúcich zvierat
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.
Choroby rýb
doc. MVDr. Peter Košúth, PhD.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.
Ekológia a ochrana ŽP
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
Aplikovaná zoológia
MVDr. Martin Tomko, PhD.
Veterinárna farmakológia
doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.
Molekulárna parazitológia
doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD.

6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo
súdne a verejné veterinárske lekárstvo
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.

Povinné študijné predmety:
Pozitívno-právne úpravy veterinárnej
starostlivosti
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Pozitívno-právne úpravy potravinového
dozoru
MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Pozitívno-právne úpravy ochrany zvierat
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Teória štátu a práva
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.

Povinne voliteľné študijné predmety:
História veterinárskej medicíny
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Priestupkové právo
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Systém vedecko-výskumnej práce
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Súdna veterinárna expertíza v toxikológii
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Súdna veterinárna expertíza v patologickej
morfológii
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
Súdna veterinárna expertíza v hygiene
potravín – mäso
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Súdna veterinárna expertíza v hygiene
potravín – mlieko
doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD.
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Súdna veterinárna expertíza v hygiene
potravín – ostatné potraviny
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.
Veterinárna etológia
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Základy trestného práva hmotného
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

6.3.10. výživa zvierat a dietetika
výživa zvierat a dietetika
prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
doc. MVDr. Peter Popelka, PhD.

Povinné študijné predmety:
Dietetika, nutričná prevencia a produkčné
zdravie zvierat
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
Krmovinárstvo
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
Všeobecná a špeciálna výživa
MVDr. Lukáš Bujňák, PhD.

Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Povinne voliteľné študijné predmety:
Biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Fyziológia HZ
MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Hygiena chovu zvierat
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Nutričné hodnotenia krmív, trávenia
metabolizmu živín
MVDr. Iveta Maskaľová, PhD.
Patologická fyziológia HZ
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
Vnútorné choroby zvierat
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.

6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
prof. RNDr. Michal Toropila, CSc.
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD.

Povinné študijné predmety:
Ekológia a ochrana životného prostredia
doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD.
Hygiena chovu zvierat a welfare
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Veterinárna etológia
prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Veterinárna legislatíva
doc. MVDr. Peter Korim, CSc.
Veterinárny hygienický dozor
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD.
Zoonózy
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Fyziológia
doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Mikrobiológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Odpady z poľnohospodárskej
a potravinárskej výroby
prof. MVDr. Ján Venglovský, PhD.
Parazitológia
prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
Veterinárna toxikológia
prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
Výživa a krmovinárstvo
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.
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Zootechnika
doc. MVDr. Milan Vasiľ, CSc.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

4.2.7. mikrobiológia
mikrobiológia
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD.
doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.

Povinné študijné predmety:
Genetika mikroorganizmov
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Imunológia
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Mikrobiológia
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Virológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

4.2.13. virológia
virológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
doc. MVDr. Anna Jacková, PhD.
doc. MVDr. Manghesh Bhide, PhD.

Povinné študijné predmety:
Imunológia
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Mikrobiológia
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Molekulová biológia
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Virológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.

Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Povinne voliteľné študijné predmety:
Klinická mikrobiológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Molekulová biológia
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Potravinárska mikrobiológia
doc. MVDr. Monika Pipová, PhD.
Základy génového inžinierstva
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Epizootológia
doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
Genetika mikroorganizmov
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc.
Histológia
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.

4.2.15. imunológia
imunológia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.

Povinné študijné predmety:
Bakteriológia
prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
Imunológia
prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Infekčné choroby zvierat
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Biochémia
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
Génové inžinierstvo
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
Patologická anatómia
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
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Virológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Využitie štatistických metód
doc. MVDr. Róbert Herich, PhD.
Základy vedeckej práce
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Študijný odbor:
Študijný program:
Garant:
Spolugaranti:

Patologická fyziológia
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.

4.2.16. neurovedy
neurovedy
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
doc. MVDr. Viera Révajová, PhD.
doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.

Povinné študijné predmety:
Funkčná neuroanatómia
prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.
prof. MVDr. Ján Danko, PhD.
Histológia, embryológia, mikroskopická
anatómia a ultraštruktúra nervového tkaniva
prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD.
Neurogenéza, plasticita nervového tkaniva
a kmeňové bunky
doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Imunológia
doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
Mikrobiológia
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
Virológia
prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
Fyziológia, neurochémia, špecifiká
biochemických procesov v CNS
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Metodológia a štatistické hodnotenie
biologického experimentu
Ing. Ladislav Takáč, PhD.

Povinne voliteľné študijné predmety:
Detekčné antigénne metódy (ELISA,
Western blot)
doc. MVDr. Mangesh Bide, PhD.
Histologické a histopatologické metódy
vyšetrenia tkanív CNS
prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.
Cytochemické a imunohistochemické
metódy
prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
In vitro kultivácia buniek a tkanív CNS
doc. MVDr. Dáša Čížková, DrSc.
Základné chirurgické výkony, operačné
prístupy k štruktúram CNS, mikrochirurgické
techniky
MVDr. Ivo Vanický, PhD.
Elektrofyziologické snímanie sumárnych
aktivít z CNS
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
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ŠTUDIJNÝ PORIADOK
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zo dňa
01.07.2016 je účinný od 01.09.2016.
Rozhodovanie o otázkach súvisiacich so štúdiom na Univerzite veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach, ktoré nie sú výslovne upravené týmto študijným poriadkom sa riadia
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov vydaných po 01.09.2016.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

ŠTUDIJNÝ PORIADOK
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Vnútorný predpis č. 2

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov schválil Akademický senát Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach dňa 01. 07. 2016
_________________________________________________________________________
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ČASŤ A

ŠTUDIJNÝ PORIADOK
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
pre študentov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia
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I. časť
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len
„študijný poriadok“ a „UVLF“) je vnútorným predpisom UVLF, ktorý upravuje pravidlá
štúdia v akreditovaných študijných programoch na UVLF.
Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je záväzný pre
všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí zabezpečujú
štúdium na UVLF.
Čl. 2
Stupne a formy štúdia na UVLF a štandardná dĺžka štúdia

1.

2.

3.

4.
5.

6.

UVLF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch
- na prvom stupni: bakalárske študijné programy,
- na druhom stupni: magisterské študijné programy,
- na spojenom prvom a druhom stupni: doktorské študijné programy a magisterský študijný
program.
Študijné programy na UVLF majú svoju štandardnú dĺžku podľa schválenej akreditácie a je
určená nasledovne:
a) študijné programy prvého stupňa (bakalárske študijné programy)
- v dennej forme – tri roky (6 semestrov),
- v externej forme – štyri roky (8 semestrov),
b) študijné programy druhého stupňa (magisterské študijné programy)
- v dennej forme – dva roky (4 semestre),
- v externej forme – tri roky (6 semestrov),
c) študijný program spojeného prvého a druhého stupňa (magisterský študijný program) – päť
rokov (10 semestrov),
d) študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa (doktorské študijné programy) – šesť
rokov (12 semestrov).
Absolventom vysokoškolského štúdia bakalárskych študijných programov sa priznáva
akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“), v anglickom jazyku „Bachelor“ (v skratke
„BSc.“); absolventom magisterského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni a druhom
stupni štúdia sa priznáva akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“); absolventom
doktorského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni sa priznáva akademický titul „doktor
veterinárskeho lekárstva“ (v skratke „MVDr.“), v anglickom jazyku „Doctor of Veterinary
Medicine“ (v skratke „DVM“).
UVLF uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie v dennej forme a v externej forme štúdia
prezenčnou metódou.
Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu
zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta
v rozsahu 1500 – 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej
tvorivej činnosti.
Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu
zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta
v rozsahu 750 – 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej
tvorivej činnosti.
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II. časť
Organizácia štúdia
Čl. 1
Základné podmienky prijatia na štúdium
1.

2.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého
a druhého stupňa vysokoškolského štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo
úplného stredného odborného vzdelania.
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce štúdium, ktorým bolo získané
vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného
programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
Čl. 2
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Záujem o štúdium na UVLF prejaví uchádzač podaním prihlášky na štúdium.
Povinnou súčasťou prihlášky sú:
- životopis,
- úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
- doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
Prihlášku uchádzač podáva na UVLF spravidla do 15. marca kalendárneho roka na tlačive
predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).
UVLF umožňuje podať prihlášku aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej
zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho
konania. Uchádzač, ktorý podá prihlášku v elektronickej forme, dodatočne ju zasiela poštou
s dokladmi uvedenými v bode 2. tohto článku.
Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo
riadne doložené, Študijné oddelenie UVLF vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil,
prihlášku doplnil alebo údaje doložil do 10 pracovných dní. Ak uchádzač v požadovanom
termíne nedostatky neodstráni, UVLF ho nezaradí do zoznamu uchádzačov a oznámi to
uchádzačovi písomnou formou.
Uchádzač na prijímacom konaní predloží:
- pozvánku,
- preukaz totožnosti,
- úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, ak tak už neurobil predtým.
Ak je súčasťou overovania schopnosti na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so
špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb
určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické
potreby.
Čl. 3
Prijímacie konanie na štúdium

1.

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených
podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na UVLF.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým,
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.
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2.
3.
4.

5.

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho
konania, súčasťou ktorého sú prijímacie testy, ak neboli schválené iné podmienky prijatia.
Uchádzači o štúdium v jednotlivých študijných programoch sa zoradia zostupne podľa súčtu
dosiahnutých bodov.
Ak je na štúdium toho istého študijného programu opakovane prijatý uchádzač, ktorý bol zo
štúdia vylúčený pre nesplnenie podmienok štúdia, môže požiadať o uznanie absolvovaných
skúšok. Na základe písomnej žiadosti o uznanie absolvovaných skúšok podanej najneskôr do
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí na štúdium môže rektor UVLF (ďalej len
„rektor“) uznať vykonané skúšky z predchádzajúceho štúdia toho istého študijného programu,
ak neuplynula od absolvovania predmetu doba dlhšia ako šesť rokov pre doktorské študijné
programy (študijný program spojeného prvého a druhého stupňa), päť rokov pre magisterský
študijný program (študijný program spojeného prvého a druhého stupňa), dva roky pre
magisterské študijné programy (študijné programy druhého stupňa) v dennej forme a tri roky
pre magisterské študijné programy (študijné programy druhého stupňa) v externej forme, tri
roky pre bakalárske študijné programy (študijné programy prvého stupňa) v dennej forme
a štyri roky pre bakalárske študijné programy (študijné programy prvého stupňa) v externej
forme.
Uchádzač so špecifickými potrebami sa môže za účelom konzultácie prihlásiť pred prijímacím
konaním u koordinátora pre uchádzačov so špecifickými potrebami.
Čl. 4
Prijímacia komisia a oznámenie výsledkov prijímacieho konania

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Na posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium na UVLF zriaďuje rektor prijímaciu
komisiu ako svoj poradný orgán. Rektor navrhne počet miest na prijatie do prvého roku, ktorý
schvaľuje Akademický senát UVLF (ďalej len „AS“).
O prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium rozhodne rektor po odporúčaní prijímacej
komisie, ktorá zhodnotí výsledky prijímacieho konania uchádzača o štúdium.
Na overenie výsledkov prijímacieho konania a rozhodnutia o prijatí na štúdium rektor menuje
a odvoláva komisiu „ad hoc“ na príslušný akademický rok, v ktorom sa uskutočňuje prijímacie
konanie.
Priebežné výsledky prijímacích testov sa počas prijímacieho konania zverejňujú denne na
webovom sídle univerzity (www.uvlf.sk) cez link, ktorý ho spája s Akademickým
informačným systémom (ďalej len „AIS“).
Výsledky prijímacieho konania oznámi UVLF na webovom sídle UVLF cez link, ktorý ho
spája s AIS v deň zasadnutia prijímacej komisie, najneskoršie do 5 pracovných dní po úplnom
ukončení prijímacieho konania na UVLF a písomne do vlastných rúk každému zúčastnenému
uchádzačovi do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie o
výsledku prijímacieho konania musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia
splnenia podmienok prijatia o štúdium a doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi,
ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske
UVLF počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania
rektorovi v lehote 8 dní odo dňa jeho doručenia. Rektor môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí,
že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom alebo vnútorným predpisom, alebo
s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“). Inak postúpi žiadosť AS. AS zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so
zákonom, s vnútorným predpisom UVLF alebo podmienkami ustanovenými v § 57 ods. 1
zákona. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie AS je konečné. Na
preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania sa nevzťahuje všeobecný právny
predpis o správnom konaní. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť
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7.

8.

9.

odoslaná do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku
prijímacieho konania na štúdium.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, má právo požiadať písomne rektora
o nahliadnutie do svojich testov za prítomnosti prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a
kompetentného učiteľa do 8 dní od prevzatia rozhodnutia o neprijatí na štúdium.
UVLF má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium.
Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť do začiatku akademického roku
(1. septembra bežného roka).
Ak prijatý uchádzač písomne vyjadrí nezáujem o štúdium na UVLF, alebo informáciu
v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného
programu a rektor zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov
prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
Čl. 5
Akademický rok a jeho organizácia

1.
2.

3.

4.
5.

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho
roka.
Harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok určuje rektor po prerokovaní na zasadnutí
vedenia UVLF.
Štúdium sa v jednom akademickom roku člení na dva semestre. Každý semester sa skladá
z výučbovej časti a skúšobného obdobia. Dĺžka výučby v jednotlivých semestroch je 13
týždňov.
Vymedzenie skúšobného obdobia:
a) skúšobné obdobie v zimnom semestri – začína sa 14. týždňom po začatí výučby, trvá
najmenej sedem týždňov a končí sa pred začatím výučby v letnom semestri;
b) skúšobné obdobie v letnom semestri – začína sa 14. týždňom po začatí výučby
v
letnom semestri, trvá do 14. júla a pokračuje od 16. augusta do konca akademického roku, t.
j. do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, kedy študent môže vykonať skúšky aj za
zimný semester;
c) skúšobné obdobie v čase hlavných letných prázdnin – v čase hlavných letných prázdnin, t. j.
od l5. júla do 15. augusta sa neskúša, nakoľko toto obdobie je vyhradené na čerpanie
dovoleniek.
V blokovom systéme výučby môže rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF upraviť
harmonogram výučby aj iným spôsobom.
Študenti prvého roku štúdia všetkých študijných programov absolvujú v septembri úvod do
štúdia na UVLF a výrobné praxe podľa študijných plánov, ktoré sú zamerané na zoznámenie
sa s problematikou súvisiacou s ich štúdiom v účelových zariadeniach UVLF.
Čl. 6
Výchovno-vzdelávacia činnosť a jej organizácia

1.
2.
3.
4.
5.

Základnými formami priamej výučby sú prednášky, semináre, praktické cvičenia,
práca, stáže, výrobné, odborné a klinické praxe.
Študentom prednášajú profesori, docenti, garanti predmetu a vybrané kapitoly
asistenti a významní odborníci z vedeckých pracovísk, z praxe a zo zahraničia.
Semináre vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti a odborníci z
pracovísk a z praxe.
Praktické cvičenia a stáže vedú profesori, docenti, odborní asistenti, asistenti
pracovníci, lektori a odborníci z vedeckých pracovísk a z praxe.
Účasť študentov na priamej výučbe je povinná v rozsahu určenom garantom
predmetu.
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Čl. 7
Študijný program, študijný plán
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Študijný program je súbor predmetov, ktoré pozostávajú zo vzdelávacích činností, ktorými sú
najmä prednáška, seminár, cvičenie, záverečná práca, projektová práca, laboratórne práce, stáž,
exkurzia, odborná prax, štátna skúška a ich kombinácie a súbor pravidiel zostavených tak, že
úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodržaní pravidiel umožňuje získať
vysokoškolské vzdelanie. Za prípravu a realizáciu študijného programu je zodpovedný garant
študijného programu.
Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby študent
jeho absolvovaním splnil podmienky pre úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.
Študijné plány vymedzujú obsah a rozsah vzdelávania v jednotlivých študijných programoch.
Študijné plány obsahujú zoznam predmetov podľa rokov a semestrov, základné formy výučby,
počet hodín v týždni a v semestri a počet kreditov v kreditovom systéme štúdia. Študijné plány
ďalej určujú, z ktorých predmetov, v ktorých rokoch a semestroch sú predpísané zápočty,
klasifikované zápočty a skúšky.
Študijné plány, počet hodín prednášok, seminárov, cvičení, dĺžku praxí a stáží po prerokovaní
a pripomienkovaní v AS schvaľuje Vedecká rada UVLF (ďalej len „VR“).
Zmeny v študijných plánoch, ktoré nemenia ich rozsah a obsah, schvaľuje rektor po
prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF a oznamuje ich prostredníctvom študijného oddelenia
všetkým pedagogickým zamestnancom a študentom UVLF.
Rektor môže na základe písomnej žiadosti študenta so špecifickými potrebami schváliť
individuálny študijný plán s ohľadom na jeho špecifické potreby.
Individuálne štúdium umožňuje študentom osobitnú organizáciu a dĺžku štúdia.
Individuálny študijný plán si zostavuje študent v spolupráci s prorektorom pre výchovnovzdelávaciu činnosť, garantom študijného programu a garantom študijného predmetu v súlade
so študijným poriadkom.
Rektor môže menovať študijného poradcu pre jednotlivé študijné programy. Úlohou študijného
poradcu je:
a) informovať študentov o štruktúre príslušného študijného programu, o možnostiach
voľby predmetov a poskytovať im konzultácie pri zostavovaní ich osobných študijných
plánov,
b) upozorňovať vedenie UVLF na prípadné problémy vo výchovno-vzdelávacom procese,
c) spolupracovať so študijným oddelením pri riešení študijných záležitostí študentov UVLF.
Čl. 8
Predmety študijného programu

1.

2.

3.

Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu
alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo
vymedzenej oblasti (prednáška, seminár, cvičenie, výrobná, odborná a klinická prax, stáž a
pod.), pričom konkrétne formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené harmonogramom
štúdia.
Každý predmet má kód a názov. Základné údaje o charaktere predmetu sú uvedené
v informačnom liste predmetu. Garant študijného predmetu je povinný vypracovať
a pravidelne aktualizovať informačný list predmetu a zároveň je povinný ho vložiť do AIS
a zverejniť pre študentov.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
a) povinné – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia
alebo celého študijného programu,
b) povinne voliteľné – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa
výberu študenta v štruktúre určenej harmonogramom štúdia,
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4.

5.
6.

c) výberové – ostatné predmety, ktoré si má možnosť študent zapísať na doplnenie svojho
štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na:
a) predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním
iného predmetu,
b) predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov – zápis takéhoto predmetu
je podmienený absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo predmetov.
Štátna skúška sa považuje za predmet.
Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca, ktorá spolu s jej
obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky, hodnotí
sa klasifikačným stupňom a prideľujú sa jej kredity.
Čl. 9
Program výchovno-vzdelávacej činnosti

1.

2.

3.

4.
5.

Vedúci katedry alebo prednosta kliniky je zodpovedný za vypracovanie programu výchovnovzdelávacej
činnosti
z
predmetov,
ktorých
vedúcimi
sú
pedagógovia
z príslušnej katedry alebo kliniky.
Programy výchovno-vzdelávacej činnosti obsahujú pre každý predmet najmä:
- obsahovú náplň a časový rozvrh výučby podľa študijných osnov s uvedením mena
a priezviska vyučujúcich učiteľov,
- požiadavky na skúšky vrátane otázok (alebo okruhov otázok) a podmienky pre udelenie
zápočtov, ktoré musia byť k dispozícii študentom v prvom týždni výučby daného predmetu,
- podmienky účasti a uznania praktických a seminárnych cvičení,
- plán konzultačnej činnosti a spôsob náhrady praktických cvičení v priebehu semestra a
skúšobného obdobia po dohode so študentmi,
- stanovenie podmienok čiastkovej skúšky, ktorá nie je povinná.
Prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v spolupráci s komisiou pre výrobnú a odbornú
prax a stáže vypracuje harmonogram praxí a stáží, podmienky ich uznania a možnosti ich
náhrady.
Garanta študijného predmetu a garanta štátnicového predmetu menuje rektor na návrh
vedúceho katedry alebo prednostu kliniky z profesorov, docentov a odborných asistentov.
Vedúcich výrobných, odborných a klinických praxí a stáží menuje rektor na návrh prorektora
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Čl. 10
Kreditový systém štúdia

1.

2.

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UVLF je založená na
kreditovom systéme, ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž
spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom
programe.
Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na
nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. Štandardná záťaž študenta za celý
akademický rok v dennej a externej trojročnej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov,
za semester 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v
štvorročnej externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov. Na úspešné
dokončenie bakalárskeho štúdia na prvom stupni vysokoškolského štúdia študent musí získať
minimálne 180 kreditov, doktorského štúdia na spojenom prvom a druhom stupni
vysokoškolského štúdia minimálne 360 kreditov, magisterského štúdia na spojenom prvom
a druhom stupni vysokoškolského štúdia minimálne 300 kreditov a magisterského štúdia
na druhom stupni vysokoškolského štúdia minimálne 120 kreditov.
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3.

4.

Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získava po
jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť
práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za
jeden akademický rok. Za daný predmet je možné v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
Kredity získané za úspešné absolvovanie predmetov sa spočítavajú. Jednou z podmienok
pokračovania v štúdiu je získanie potrebného počtu kreditov stanovených študijným
programom.
Čl. 11
Vedúci učiteľ ročníka a vedúci učiteľ skupiny

1.

2.

Vedúceho učiteľa ročníka (ďalej len „VUR“) a vedúceho učiteľa skupiny (ďalej len „VUS“)
menuje rektor na návrh prorektora pre výchovno-vzdelávaciu činnosť len pre študentov
prvého roku štúdia.
VUR a VUS pomáhajú najmä zvládnuť prechod zo stredoškolského na vysokoškolský systém
štúdia, vykonávajú odborný dohľad počas výrobnej praxe a môžu pôsobiť ako študijní
poradcovia v kreditovom systéme štúdia.
Čl. 12
Doklady o štúdiu

1.

2.

3.
4.

5.

Doklady o štúdiu sú:
- preukaz študenta (študentská karta),
- výkaz o štúdiu (index),
- záznamník klinickej a odbornej praxe v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena
potravín,
- záznamník odbornej lekárenskej praxe v ŠP farmácia,
- záznamník odbornej praxe v ŠP vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii
a hipoterapii,
- záznamník kynologických a klinických stáží v ŠP kynológia (ďalej len záznamník),
- výpis výsledkov štúdia.
Preukaz študenta (študentská karta) je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré
ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných
predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na
preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do
registra študentov. Vydáva ho UVLF v zmysle § 67 ods. 2 zákona.
Výkaz o štúdiu (index) je doklad, do ktorého sa zapisujú najmä predmety a výsledky kontroly
študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu. Vydáva ho UVLF.
Záznamník klinickej a odbornej praxe, záznamník odbornej lekárenskej praxe, záznamník
odbornej praxe a záznamník kynologických a klinických stáží je doklad, do ktorého sa
zapisujú absolvované praxe a stáže počas štúdia. Vydáva ho UVLF.
Výpis výsledkov štúdia obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent
v rámci štúdia študijného programu splnil. Vydáva sa študentovi na základe jeho písomnej
žiadosti v súlade s § 67 ods. 5 zákona.
Čl. 13
Zápis študenta

1.

2.

Zápisom na štúdium získavajú študenti právo zúčastňovať sa na všetkých formách výučby,
získavať zápočty, klasifikované zápočty a konať skúšky. Zápis študentov a kontrolu správnosti
zapísaných predmetov vykonáva študijné oddelenie.
Termín, miesto a spôsob zápisu určuje rektor po prerokovaní na zasadnutí vedenia UVLF.
Stanovený harmonogram zápisov je pre študentov záväzný.
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3.
4.

5.

6.

Študent pri nástupe na vysokoškolské štúdium je povinný zložiť akademický sľub na
slávnostnej imatrikulácii.
Právo uchádzača na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 3 zákona zaniká, ak na otázku UVLF, či
sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného termínu neodpovie. Právo
uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, na zápis na štúdium podľa § 59 ods. 1
zákona zaniká, ak najneskôr v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok
na prijatie.
Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, alebo sa nedostaví po
prerušení na opätovný zápis, UVLF písomne vyzve študenta na zápis v lehote 10 pracovných
dní od doručenia tejto výzvy.
Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote na zápis nedostaví a ani nepožiada
o
predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do
ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia, alebo v ktorom sa mal opätovne
zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
Čl. 14
Zápis a absolvovanie predmetov

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zápisom študijných predmetov (ďalej len „predmety“) si študent určuje, akú časť povinností
predpísaných študijným programom chce absolvovať v nasledujúcom období štúdia, na ktoré
sa zápis vzťahuje.
Zapisujú sa predmety v takej celkovej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne
voliteľné a výberové), aby v každej časti kontroly štúdia boli splnené kritériá na pokračovanie
v štúdiu.
Študent má povinnosť vytvoriť si zápisný list v AIS na príslušný akademický rok a zapísať si
všetky predmety do zápisného listu podľa študijného plánu príslušného študijného programu
na daný akademický rok.
Povinný predmet si môže študent opakovane zapísať, ak ho absolvoval neúspešne. Pri
opakovanom zapísaní predmetu musí študent absolvovať celú výučbu iba vtedy, ak nezískal
zápočet. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent
vylúčený zo štúdia.
Povinne voliteľný predmet si môže študent opakovane zapísať, ak ho absolvoval neúspešne,
alebo si môže namiesto neho zapísať iný povinne voliteľný predmet. Pri opakovanom zapísaní
toho istého predmetu musí študent absolvovať celú výučbu iba vtedy, ak nezískal zápočet. Po
druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinne voliteľného predmetu je študent vylúčený
zo štúdia.
Výberový predmet si môže študent opakovane zapísať, ak ho absolvoval neúspešne, alebo si
môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne voliteľný predmet spomedzi
doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný
počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný
počet kreditov (za daný akademický rok), po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie
vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia. Pri opakovanom zapísaní toho istého
predmetu musí študent absolvovať celú výučbu iba vtedy, ak nezískal zápočet.
Podmienkou pre otvorenie povinne voliteľného a výberového predmetu je minimálny počet
piatich študentov pre študijné programy na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania
(bakalárske študijné programy) a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské
študijné programy) a minimálne osem študentov pre študentov spojeného prvého a druhého
stupňa vysokoškolského vzdelávania (doktorské a magisterské študijné programy).Výnimky
z uvedeného počtu študentov určuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť spolu
s garantom študijného predmetu na základe kapacitných možností pracoviska.
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Čl. 15
Zápočet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Z predmetu, z ktorého je podľa študijného plánu predpísaný zápočet, je jeho udelenie
podmienkou na absolvovanie skúšky z príslušného predmetu.
Podmienky udelenia zápočtu určuje garant študijného predmetu v súlade s čl. 9 bod
2
tohto predpisu a oznámi ich písomnou formou v prvom týždni výučby.
Spôsob uznania praktického cvičenia a seminára určí garant študijného predmetu, školiteľ
záverečnej práce alebo vedúci praxe a stáže.
Zápočet udeľuje učiteľ študijného predmetu spravidla po poslednom cvičení v semestri.
Udelené i neudelené zápočty vyznačí učiteľ v AIS a vytlačený a podpísaný výkaz o zápočtoch
zašle garant študijného predmetu v stanovenom termíne na študijné oddelenie.
Študentovi, ktorému nebol udelený zápočet v riadnom termíne, môže vyučujúci povoliť
splnenie podmienok na udelenie zápočtu najviac v dvoch opravných termínoch.
Ak sa študent nemohol zo zdravotných a iných dôvodov (napr. reprezentácia školy) zúčastniť
termínu pre získanie zápočtu, určí garant študijného predmetu ďalší náhradný termín v súlade
s bodom 8 tohto článku.
Zápočty predpísané pre zimný semester musí študent získať týždeň pred začatím výučby v
letnom semestri. Študent, ktorý nezískal zápočty za zimný semester, si môže predmet
opätovne zapísať v novom akademickom roku. Ak výučba predmetu, z ktorého nezískal
zápočet za zimný semester, pokračuje v letnom semestri, študent nemôže absolvovať výučbu
daného predmetu v letnom semestri.
Za letný semester musí študent získať všetky zápočty do 14. júla príslušného roku.
Čl. 16
Náhrada neabsolvovanej výučby

1.

2.

3.

Podmienky náhrady neabsolvovanej priamej výučby určuje garant študijného predmetu alebo
vedúci praxe a stáže v súlade s čl. 9 bod 2 tohto študijného poriadku. Študentovi môžu chýbať
z príslušného predmetu tri cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez
náhrady, ostatné si musí nahradiť, spravidla v prvých troch týždňoch od ukončenia semestra.
Študentovi môžu byť udelené maximálne dva náhradné termíny na absolvovanie dvoch
chýbajúcich cvičení a seminárov z jedného predmetu. V sporných prípadoch o uznaní cvičenia
rozhodne prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Študent, ktorému chýbajú viac ako tri
cvičenia z príslušného predmetu, nespĺňa podmienky na udelenie zápočtu.
V prípade dlhotrvajúcej choroby, študijného pobytu mimo UVLF, reprezentácie UVLF a iných
vážnych dôvodov rektor individuálne rozhodne o umožnení náhrady po prerokovaní na
zasadnutí vedenia UVLF.
Absolvovanie praktického cvičenia a seminára v tom istom týždni s inou študijnou skupinou sa
nepovažuje za náhradu cvičenia. Absolvovanie praktického cvičenia s inou študijnou skupinou
umožňuje učiteľ zabezpečujúci praktické cvičenie s ohľadom na kapacitné, materiálne a ďalšie
podmienky objektívne limitujúce túto možnosť.
Čl. 17
Klasifikovaný zápočet

1.
2.

Klasifikovaný zápočet patrí k hlavným formám kontroly štúdia.
Klasifikovaný zápočet sa udeľuje za splnenie požiadaviek na získanie zápočtu, ktoré boli
oznámené na začiatku semestra. Udeľovanie klasifikovaného zápočtu je upravené týmito
pravidlami:
a)
forma a udelenie klasifikovaného zápočtu je v plnej kompetencii garanta študijného
predmetu,
b)
klasifikovaný zápočet nesmie mať charakter skúšky,
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klasifikovaný zápočet sa hodnotí klasifikačnými stupňami ako skúška,
klasifikované zápočty sa udeľujú po absolvovaní predpísaného rozsahu vzdelávacích
činností študijného predmetu do konca akademického roku,
e)
študentovi, ktorému nebol udelený klasifikovaný zápočet v riadnom termíne, môže
vyučujúci povoliť splnenie podmienok na udelenie zápočtu najviac v dvoch opravných
termínoch do konca akademického roku.
c)
d)

Čl. 18
Skúšky
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

Skúškami sa preverujú vedomosti študenta z príslušného študijného predmetu a jeho
schopnosť tvorivo uplatňovať teoretické poznatky pri hodnotení praktických javov.
Skúšky sú :
- písomné,
- ústne,
- ústne a písomné,
- ústne a praktické,
- písomné a praktické.
Všetky skúšky sú verejné.
Učiteľ je povinný predložiť k nahliadnutiu študentovi opravený zápočtový, skúšobný alebo iný
písomný test.
Skúšky vykonajú študenti u garanta študijného predmetu alebo ním poverených učiteľov, ktorí
študijný predmet vyučovali. Návrhy na učiteľov, ktorí môžu skúšať, dáva garant študijného
predmetu prorektorovi pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a schvaľuje ich rektor.
Garant predmetu je povinný najneskôr 3 týždne pred ukončením semestra vypísať termíny
skúšok v AIS na celé skúšobné obdobie príslušného semestra podľa vzorca uvedeného v bode
13 tohto článku tak, aby sa študent mohol prihlásiť najmenej 5 dní pred skúškou.
Študent je povinný elektronicky sa prihlásiť a odhlásiť z termínu skúšky v AIS. Študent sa
môže odhlásiť zo skúšky najmenej tri dni pred termínom skúšky bez straty termínu.
Študent vykoná skúšku v jednom dni. Ústna skúška nemá trvať dlhšie ako tridsať minút.
Študenti sú hodnotení podľa čl. 20 tohto študijného poriadku.
Výsledky všetkých skúšok vrátane známky FX – nedostatočne vyznačí skúšajúci v AIS a
vytlačený a podpísaný výkaz o skúškach zašle na študijné oddelenie.
Ak sa študent nemôže v určenom termíne zúčastniť na skúške, je povinný sa vopred
ospravedlniť skúšajúcemu. Študent sa môže z vážnych, najmä zdravotných dôvodov,
dodatočne ospravedlniť najneskôr do piatich dní od určeného termínu skúšky a svoje
ospravedlnenie o neúčasti musí dokladovať. O odôvodnenosti ospravedlnenia rozhodne
skúšajúci, v sporných prípadoch prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ak študent
svoju neúčasť neospravedlnil, alebo ak odstúpil od skúšky, hodnotí sa známkou FX –
nedostatočne.
Na odôvodnenú žiadosť študenta alebo garanta študijného predmetu prorektor pre výchovnovzdelávaciu činnosť určí konanie skúšky alebo opravnej skúšky pred komisiou, ktorú ustanoví.
Predsedom komisie je vždy garant študijného predmetu.
Skúšky sa konajú v skúšobných termínoch, ktoré vypisuje garant študijného predmetu pred
skončením výučby v semestri (podľa bodu 5 tohto článku) v celkovom počte podľa vzorca:
podiel celkového počtu študentov, ktorí sa zapísali na predmet, a maximálneho počtu
študentov, ktorí sa môžu prihlásiť na jeden termín skúšky (napr. 8, 10, 12, 15 študentov atď.)
krát koeficient 1,5 vrátane opravných skúšok, rovnomerne rozložených v priebehu celého
skúšobného obdobia, pričom na celé skúšobné obdobie musí byť vypísaných minimálne päť
termínov.
Na vykonanie skúšok z predmetov, ktoré sa končia postupovou skúškou v zimnom semestri, je
garant študijného predmetu povinný vypísať minimálne jeden termín raz za tri týždne aj počas
riadneho skúšobného obdobia letného semestra. Prvý termín je povinný vypísať v prvom
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15.

16.

týždni riadneho skúšobného obdobia letného semestra, pričom na celé skúšobné obdobie musí
byť vypísaných minimálne päť termínov.
Výsledok skúšky je skúšajúci študijného predmetu povinný oznámiť študentovi a zaevidovať
do AIS – pri ústnej skúške v deň konania skúšky, pri písomnej skúške do dvoch pracovných
dní.
Študent má právo opraviť si známku zo skúšky najneskôr do konca príslušného akademického
roku.
Čl. 19
Opravné postupové skúšky

1.
2.
3.

Ak bol študent na skúške v riadnom termíne klasifikovaný známkou FX – nedostatočne, má
právo absolvovať dve opravné skúšky z daného predmetu.
Opravné postupové skúšky je možné absolvovať v ktoromkoľvek skúšobnom termíne.
Študent má právo na mimoriadny – tretí – opravný termín (ďalej len „TOT“) z dvoch
študijných predmetov za dva akademické roky. Pre skúšku v TOT ustanovuje prorektor pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť skúšobnú komisiu zloženú spravidla z troch učiteľov (dvoch
učiteľov zabezpečujúcich výučbu daného predmetu a jedného učiteľa
z
príbuzného predmetu). Predsedom komisie je garant skúšaného predmetu. Z priebehu TOT je
garant predmetu povinný vypracovať záznam o priebehu TOT.
Čl. 20
Hodnotenie študijných výsledkov

1.

2.
3.
4.

Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä:
a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia
(kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na
seminári a pod.),
b) skúškou za dané obdobie štúdia.
Hlavnými formami kontroly štúdia sú zápočet, klasifikovaný zápočet, skúška
a záverečná skúška.
Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou. Známka vyjadruje kvalitu osvojenia si vedomostí
alebo zručností v súlade s cieľom predmetu uvedeným v informačnom liste predmetu.
Hodnotenie známkou sa uskutočňuje podľa klasifikačnej stupnice, ktorú tvorí šesť
klasifikačných stupňov:

Klasifikačný
stupeň

Názov a charakteristika
klasifikačného stupňa

Počet získaných bodov,
resp. % preukázaných
vedomostí

Známka
(numerická hodnota
klasifikačného stupňa)

A

výborne
(vynikajúce výsledky)

91 – 100 %

1

B

veľmi dobre
(nadpriemerné výsledky)

81 – 90 %

1,5

C

dobre
(priemerné výsledky)

71 – 80 %

2

D

uspokojivo
(prijateľné výsledky)

61 – 70 %

2,5

E

dostatočne
(výsledky spĺňajú minimálne
kritériá)

51 – 60 %

3

FX

nedostatočne

50 a menej %

4
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5.
6.
7.
8.

9.
10.

Študent získa kredity za predmet, ktorý sa hodnotí známkou, ak tento predmet úspešne
absolvuje, ak jeho výsledky boli ohodnotené niektorým z klasifikačných stupňov od A po E.
Zápočet udeľuje učiteľ študijného predmetu a zaeviduje ho v AIS.
Študent sa môže zúčastniť na skúške, iba ak má udelený zápočet.
Podmienkou úspešného vykonania skúšky s predpísaným zápočtom, a tým získania kreditov za
predmet, je získanie aspoň 51 % pridelených na zápočet a skúšku. Každý študent sa môže
zúčastniť na skúške a získať maximálne 100 %. Ak je z predmetu predpísaný zápočet a skúška,
tak rozdelenie percent na zápočet (priebežné kontroly štúdia počas semestra) a na skúšku je v
právomoci garanta študijného predmetu, pričom rozdelenie musí byť urobené tak, aby celkový
počet percent na zápočet bol najmenej 20 % a najviac 40 %. Celkové hodnotenie študenta
pozostáva zo súčtu percent získaných na skúške a percent získaných na zápočet. Ak študent
získa aspoň 51 %, skúšajúci mu zapíše do AIS výsledok skúšky. Výsledok skúšky sa hodnotí
klasifikačnými stupňami podľa bodu 4 tohto článku.
Priebeh a forma klasifikovaného zápočtu a skúšky sú uvedené v čl. 17 a čl. 18 tohto
študijného poriadku.
Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa
vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu
kreditov a číselného hodnotenia pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok
sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie.
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11. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru
započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého
študijného priemeru nezapočítajú.
Čl. 21
Podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia a kontrola štúdia
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Študenti postupujú do ďalšieho roku štúdia vtedy:
a) ak získali všetky zápočty, úspešne absolvovali všetky skúšky a získali príslušný počet
kreditov podľa ich zvoleného učebného plánu najneskôr do konca akademického roku (t. j.
do 31. augusta príslušného roku),
b) ak nezískali všetky zápočty alebo skúšky podľa ich zvoleného učebného plánu do konca
akademického roku (t. j. do 31. augusta príslušného roku) v súlade s bodom 6 tohto článku.
Študent je povinný si zapísať v AIS všetky neúspešne absolvované predmety do zápisného
listu na nový akademický rok s označením opakovaného zápisu predmetu podľa
harmonogramu zápisov a pokynov na daný akademický rok.
Predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov si môže študent
zapísať
v študijnom pláne len po úspešnom absolvovaní podmieňujúcich predmetov.
Študent má nárok na všetky opravné termíny podľa čl. 14 aj pri opakovanom zápise predmetu.
Štúdium podľa študijného programu nesmie prekročiť štandardnú dĺžku viac ako o dva roky.
Kontrola štúdia (počtu získaných kreditov) pre postup do ďalšieho roku štúdia bude prebiehať
v týchto termínoch:
a) 1. stupeň štúdia – bakalárske študijné programy (3-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
- po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
b) 1. stupeň štúdia - bakalárske študijné programy (4-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 36 kreditov,
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7.
8.

9.

10.

11.

- po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 72 kreditov,
- po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 108 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 180 kreditov.
c) 2. stupeň štúdia - magisterské študijné programy (2-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 120 kreditov.
d) 2. stupeň štúdia - magisterské študijné programy (3-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 30 kreditov,
- po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 60 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške každý študent musí mať získaných najmenej 120 kreditov.
e) 1. a 2. spojený stupeň štúdia - magisterský študijný program (5-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
- po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
- po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 135 kreditov,
- po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 300 kreditov.
f) 1. a 2. spojený stupeň štúdia – doktorský študijný program (6-ročná dĺžka štúdia):
- po prvom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 45 kreditov,
- po druhom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 90 kreditov,
- po treťom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 135 kreditov,
- po štvrtom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 180 kreditov,
- po piatom roku štúdia musí každý študent získať najmenej 225 kreditov,
- po poslednej štátnej skúške musí každý študent mať získaných najmenej 360 kreditov.
Študent, ktorý nezískal stanovený počet kreditov podľa bodu 6 tohto článku, bude zo štúdia
vylúčený.
Študent môže písomne požiadať iba o uznanie predmetu absolvovaného na inej vysokej škole
alebo na UVLF v Košiciach v tom istom študijnom programe alebo príbuznom študijnom
programe, iba ak bol predmet ukončený skúškou a boli mu pridelené kredity.
Študent musí žiadosť o uznanie predložiť najneskôr v druhom týždni semestra, v ktorom by
mal predmet absolvovať. Súčasťou žiadosti je aj informačný list absolvovaného predmetu, na
základe ktorého študent žiada o uznanie predmetu.
Uznať sa môže iba predmet, od absolvovania ktorého neuplynula doba dlhšia ako šesť rokov.
O uznaní počtu kreditov stanovenom študijným programom rozhoduje prorektor pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť na základe stanoviska garanta študijného predmetu.
V sporných prípadoch môže o uznaní predmetov rozhodnúť rektor.
Čl. 22
Formálne podmienky prenosu kreditov

1.

2.
3.

1.

Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne zabezpečené:
a) prihláškou na výmenné štúdium,
b) zmluvou o štúdiu,
c) výpisom výsledkov štúdia.
Zmluva o štúdiu je trojstranná dohoda uzatvorená medzi študentom, vysielajúcou
a prijímajúcou vysokou školou pred nastúpením študenta na prijímajúcu školu.
Predmety s pridelenými kreditmi absolvované na prijímajúcej vysokej škole sa študentovi
uznávajú na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká
škola na záver jeho štúdia. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta
vedenej UVLF.
Čl. 23
Odborné praxe a stáže
Výrobné, odborné, klinické praxe a stáže tvoria povinnú súčasť štúdia v zmysle študijných
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2.

3.

plánov. Učiteľ poverený vedením odbornej praxe a stáže udelí zápočet študentovi, ktorý
vykonal odbornú prax a stáž a zapíše ju do AIS.
Klinické praxe a stáže študentov sú absolvované na príslušných klinických pracoviskách,
zapisujú sa do výkazov o štúdiu a o ich priebehu sa vedie evidencia v záznamníkoch klinickej
a odbornej praxe v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín, v záznamníkoch
odbornej lekárenskej praxe v ŠP farmácia, v záznamníkoch odbornej praxe v ŠP vzťah človek
– zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, v záznamníku kynologických a klinických
stáží v ŠP kynológia (ďalej len „záznamník“), kde sa zaznamenáva práca a úkony zvládnuté
študentom.
V prípade neabsolvovanej praxe alebo stáže študenti postupujú v súlade s článkom 14 tohto
študijného poriadku.
Čl. 24
Štátne skúšky

1.
2.
3.
4.

Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného
absolvovania študijného programu.
Štátna skúška je ústna skúška.
Predmety, z ktorých sa povinne koná štátna skúška, sú uvedené v schválených študijných
plánoch jednotlivých študijných programov.
Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok.
Čl. 25
Skúšobná komisia na vykonanie štátnej skúšky

1.

2.

3.
4.
5.

Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov, a
ďalší odborníci schválení VR. V bakalárskych študijných
programoch aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským
vzdelaním tretieho stupňa.
Zloženie skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok určuje z osôb oprávnených skúšať
podľa bodu 1 tohto článku pre študijné programy uskutočňované UVLF rektor. Do skúšobných
komisií na vykonanie štátnych skúšok sú spravidla zaraďovaní aj významní odborníci v danom
študijnom odbore z iných vysokých škôl, z právnických osôb vykonávajúcich výskum a vývoj
na území Slovenskej republiky alebo z praxe. Najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie pre
štátne skúšky sú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov alebo docentov.
V bakalárskych študijných programoch je najmenej jeden vysokoškolský učiteľ pôsobiaci vo
funkcii profesora alebo vo funkcii docenta.
Skúšobná komisia na vykonanie štátnych skúšok má najmenej štyroch členov.
V jednom štátnicovom predmete je možné zriadiť viac skúšobných komisií na vykonanie
štátnej skúšky.
V prípade neprítomnosti schváleného člena štátnicovej komisie, vymenuje rektor na návrh
predsedu komisie nového člena štátnicovej komisie.
Čl. 26
Príprava a priebeh štátnej skúšky

1.

2.
3.
4.

Študent bude pripustený na vykonanie štátnej skúšky až po splnení všetkých predpísaných
podmienok a ukončení všetkých predmetov viazaných na danú štátnu skúšku najneskôr 5
kalendárnych dní pred konaním štátnej skúšky.
Termíny štátnych skúšok určuje rektor.
Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov je verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie
o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
Priebeh štátnej skúšky riadi a za činnosť zodpovedá predseda komisie. Skúšanie jedného
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5.
6.
7.

študenta môže trvať maximálne jednu hodinu.
Štátna skúška sa môže konať len za prítomnosti predsedu komisie alebo jeho menovaného
zástupcu a najmenej dvoch členov komisie.
Priebeh a výsledky štátnych skúšok sa zapíšu najprv do AIS, následne sa vytlačí protokol,
ktorý podpíše predseda a členovia komisie.
Štátnymi skúškami sa overuje, či študent:
- získal komplexné vedomosti požadované študijným plánom,
- je pripravený na výkon povolania,
- preukazuje potrebné vedomosti v študijných predmetoch štátnej skúšky,
- je schopný získané poznatky uplatňovať pri riešení úloh v praxi,
- je schopný získavať a spracovávať odborné literárne zdroje, vhodne interpretovať výsledky
experimentov a vyvodzovať logické závery použiteľné pre rozvoj vedného odboru a potreby
praxe.
Čl. 27
Klasifikácia štátnej skúšky

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Výsledok štátnej skúšky klasifikuje skúšobná komisia podľa platnej stupnice hodnotenia
skúšok. Celkové vyhodnotenie štátnych skúšok vykoná rektor na základe výsledkov
s
hodnotením vyhovel alebo nevyhovel.
O výsledku štátnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia tajným hlasovaním prítomných členov
komisie. Výsledok je priemernou známkou tajného hlasovania a predseda komisie ju zapíše do
spoločného protokolu.
Výsledky jednotlivých štátnych skúšok sa klasifikujú samostatne.
Študent, ktorý na štátnej skúške nevyhovel alebo sa bez ospravedlnenia nedostavil, môže túto
opakovať na základe písomnej žiadosti najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa, keď ju
mal vykonať. Termín jej konania určí rektor.
Ak sa študent na štátnu skúšku nedostaví v určenom termíne z ospravedlniteľných dôvodov,
rektor mu určí náhradný termín štátnej skúšky. Študent sa musí ospravedlniť písomne
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa konania štátnej skúšky.
Ak študent nevyhovel ani pri prvom opakovaní štátnej skúšky, môže mu rektor povoliť druhé
opakovanie na základe písomnej žiadosti študenta, a to najskôr po 3 mesiacoch odo dňa prvého
opakovania skúšky.
Po neúspešnom opakovaní štátnej skúšky môže študent postupovať v súlade s čl. 14
bod 4,
pokiaľ neprekročí stanovenú dĺžku štúdia.
Čl. 28
Záverečné práce

1.
2.

3.
4.

5.

Súčasťou štúdia každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
Záverečná práca je:
a) v bakalárskom štúdiu – bakalárska práca,
b) v magisterskom a v doktorskom štúdiu – diplomová práca.
Záverečná práca sa vpisuje do šablóny, ktorá sa nachádza na webovom sídle UVLF. Dodržanie
predpísanej úpravy je záväzné.
Rozsah záverečných prác je nasledovný:
a) bakalárska práca: minimálne 30 a maximálne 40 strán,
b) diplomová práca: minimálne 50 a maximálne 60 strán.
Záverečné práce študenti realizujú na jednotlivých katedrách a klinikách UVLF. So súhlasom
rektora a vedúceho externého pracoviska ich môžu vykonávať aj na pracoviskách SAV, ktoré
svojím charakterom výskumnej činnosti zodpovedajú obsahovej náplni vysokoškolského
vzdelania UVLF, na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej
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republiky (ŠVPS SR), Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky (KVL SR) a na
iných univerzitách a odborných pracoviskách príbuzného charakteru, ktoré schvaľuje rektor,
pričom školiteľom je učiteľ alebo vedecký pracovník UVLF a konzultant je pracovník
príslušného externého pracoviska. Čiastkové úlohy záverečných prác je možné realizovať aj
na zahraničných univerzitách, fakultách a výskumných ústavoch.
6. Bakalárska práca môže mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných
poznatkov
alebo teoretický. Diplomová práca v magisterskom štúdiu na druhom stupni štúdia musí mať
charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo kompilačný
a komparatívny. Diplomová práca v doktorskom a magisterskom štúdiu na spojenom prvom
a druhom stupni vysokoškolského štúdia musí mať charakter experimentálny, odborný,
aplikovaných poznatkov, ale nemôže mať charakter teoretický.
7. Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho
schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na
konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska (katedry, ústavu, kliniky).
8. Témy záverečných prác sú v súlade s potrebami spoločenskej praxe, vedecko-výskumnej
činnosti univerzity, resp. príbuzných vedecko-výskumných ústavov. Pri záverečných prácach
je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované v súlade s profilom absolventa.
9. Učiteľ a vedecký pracovník UVLF je povinný vypísať záverečné práce v AIS do 20. septembra
a vedúci pracoviska ich musí odsúhlasiť najneskôr do 30. septembra akademického roku.
10. Študent si vyberá záverečnú prácu iba z vypísaných zadaní v AIS; za zimný semester
najneskôr do 15.10. akademického roku a v letnom semestri najneskôr do 28. 2. akademického
roku. Učiteľ alebo vedecký pracovník je povinný akceptovať jedného zo študentov
prihlásených na tému najneskôr do 30. 10. v zimnom semestri a do 15. 3. v letnom semestri.
Po akceptovaní študenta je školiteľ povinný vytlačiť a podpísať zadanie záverečnej práce
v dvoch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie dostane študent a druhé doručí na študijné
oddelenie.
11. Po vytlačení zadania záverečnej práce si študent zapíše záverečnú prácu do zápisného listu
v AIS.
12. V priebehu riešenia záverečnej práce – minimálne dva semestre pri bakalárskych prácach
a diplomových prácach na druhom stupni vysokoškolského štúdia a minimálne tri semestre
pri diplomových prácach v doktorskom a magisterskom štúdiu na spojenom prvom a druhom
stupni vysokoškolského štúdia, – študent za ňu získava zápočty. Do času vyriešenia práce sa
nepočíta semester, v ktorom je práca odovzdaná.
13. Vypracovanie záverečnej práce sa považuje za predmet, preto sa pri obhajobe hodnotí
príslušným klasifikačným stupňom A – FX (známkou) a prideľujú sa mu kredity v súlade
s učebným plánom.
14. Povinnosťou študenta je predložiť záverečnú prácu školiteľovi na posúdenie najneskôr 10
pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania záverečných prác pre daný
akademický rok. V prípade nedodržania termínu, školiteľ nevypracuje posudok školiteľa
a práca nie je odporúčaná k obhajobe.
15. Podľa pokynov na príslušný akademický rok študent nahlásený na obhajobu záverečnej práce
vkladá vypracovanú záverečnú prácu v „pdf“ súbore do AIS. Na príslušné oddelenie študent
odovzdáva jednu záverečnú prácu v pevnej väzbe s priloženým CD médiom s prácou v „pdf“
formáte, posudok školiteľa, posudok konzultanta (ak bol písomne menovaný) a podpísané
licenčné zmluvy.
16. V prípade dlhodobej choroby alebo hospitalizácie študenta, môže na základe jeho žiadosti
prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť určiť náhradný termín odovzdania záverečnej
práce.
17. Výsledok kontroly originality záverečnej práce vytlačí školiteľ a doručí na študijné oddelenie
najneskôr 14 kalendárnych dní pred obhajobou záverečnej práce.
18. Posudok na záverečnú prácu vypracuje a prácu klasifikuje školiteľ a jeden oponent v AIS.
Oponent musí byť odborník v danej oblasti.
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19. Oponenta navrhuje školiteľ, posudzuje prorektor pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a
schvaľuje rektor.
20. Z AIS vytlačený a podpísaný oponentský posudok musí byť zaslaný na študijné oddelenie
minimálne 10 kalendárnych dní pred obhajobou záverečnej práce.
21. K obhajobe záverečnej práce nemôže pristúpiť študent, ktorý má v posudku školiteľa,
konzultanta alebo oponenta vo výslednom hodnotení uvedené hodnotenie „neodporúčam
k obhajobe“.
22. Obhajoba záverečnej práce sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov, a musí
byť zložená z profesorov, docentov, odborných asistentov alebo ďalších odborníkov
navrhnutých rektorom a schválených vedeckou radou. Komisie sú menované vždy na príslušný
akademický rok.
23. K obhajobe záverečnej práce sú priložené jeden exemplár záverečnej práce, elektronická verzia
v „pdf“ formáte, posudok oponenta, posudok školiteľa, posudok konzultanta (ak bol
menovaný), licenčné zmluvy a výsledok kontroly originality. Všetky náklady spojené
s priamou prípravou záverečnej práce si hradí študent sám (tlač, viazanie, fotografie a iné
náklady na samotnú prácu).
24. Predseda komisie pre obhajoby záverečných prác riadi obhajoby záverečnej práce a zodpovedá
za činnosť komisie.
25. Trvanie obhajoby záverečnej práce je limitované na 30 minút.
26. Po ukončení obhajoby komisia na neverejnom zasadnutí vykoná jej hodnotenie známkami
a výsledok hodnotenia sa zapíše do AIS a vytlačí sa protokol, ktorý podpíše predseda a
členovia komisie.
27. Výsledok obhajoby sa oznámi študentovi ihneď po jej zhodnotení komisiou.
28. Ak študent záverečnú prácu neobhájil (bol hodnotený FX a v AIS je vyznačené „dočasne
neobhájené“), študent môže obhajobu opakovať v opravnom termíne najskôr jeden mesiac
odo dňa neúspešnej obhajoby na základe písomnej žiadosti.
29. Obhajobu záverečnej práce je možno opakovať jedenkrát v súlade s čl. 27 bod 4 a 6 tohto
študijného poriadku. Pri neúspešnom opakovaní môže študent postupovať v súlade s čl. 14 bod
4, pokiaľ neprekročí stanovenú dĺžku štúdia.
Čl. 29
Riadne skončenie štúdia
1.

2.

3.

4.

5.

Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu, ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia,
c) úspešne vykonal štátne skúšky predpísané študijným programom a obhájil záverečnú prácu.
Štúdium na UVLF sa ukončuje v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu. Štúdium sa
riadne skončí vykonaním štátnych skúšok a obhajobou záverečnej práce, a to v bakalárskom
štúdiu obhajobou bakalárskej práce, v magisterskom a doktorskom štúdiu obhajobou
diplomovej práce.
Všetci študenti záverečného roku štúdia končia štúdium na UVLF dňom vykonania
poslednej štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je
splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného
programu.
Celkový výsledok štúdia a priemerný prospech za celé štúdium sa zhodnotí pri poslednej
štátnej skúške podľa konečných výsledkov skúšok vrátane opakovanej skúšky povolenej
rektorom podľa bodu 5 tohto článku.
Štúdium s vyznamenaním absolvujú študenti, ktorí počas celého štúdia dosiahli priemerný
prospech do 1,50, neboli zo žiadneho predmetu klasifikovaní známkou uspokojivo („D“) a
dostatočne („E“) a štátne skúšky vykonali s prospechom výborne („A“) a veľmi dobre („B“).
Rektor môže výnimočne na žiadosť študenta povoliť novú skúšku maximálne z dvoch
predmetov, z ktorých bol počas celého štúdia klasifikovaný známkou uspokojivo („D“) alebo
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6.

7.
8.

dostatočne („E“). Do priemerného prospechu sa započítava výsledok novej skúšky. Študent
stráca nárok na ukončenie štúdia s vyznamenaním pri opakovanom zápise štátnej skúšky.
Cena rektora sa udeľuje absolventom, ktorí počas celého štúdia dosiahli študijný priemer do
1,20 a štátne skúšky vykonali s prospechom výborne („A“) a veľmi dobre („B“). Cenu rektora
nemôže získať študent, ktorý mal opakovaný zápis predmetu po jeho prvom neúspešnom
absolvovaní. Pri Cene rektora sa oprava známok nepovoľuje.
Oprava známky zo štátnej skúšky sa nevykonáva.
Žiadosť o termín na novú skúšku z dôvodu ukončenia štúdia s vyznamenaním si môže študent
podať mesiac pred poslednou štátnou skúškou. Novú skúšku musí vykonať najneskôr tri dni
pred poslednou štátnou skúškou. Garant predmetu bezodkladne zašle písomne potvrdenie
o vykonaní novej skúšky na študijné oddelenie.
Čl. 30
Doklady o absolvovaní štúdia

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu v študijnom odbore sú :
- vysokoškolský diplom,
- vysvedčenie o štátnej skúške,
- dodatok k diplomu.
Vysokoškolský diplom je doklad o absolvovaní štúdia akreditovaného študijného programu v
príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho UVLF.
Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o vykonaných štátnych skúškach a obhajobe
diplomovej a bakalárskej práce, jej súčastiach a o ich výsledku. Vydáva ho UVLF
v slovenskom alebo v anglickom jazyku. Diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu sa označí
dňom vykonania poslednej štátnej skúšky.
Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobnosti o absolvovanom študijnom
programe. Údaje, ktoré musí dodatok k diplomu obsahovať, ustanovuje všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydáva MŠVVaŠ SR. Dodatok k diplomu vydáva UVLF. Absolvent
dostane dodatok k diplomu súčasne s diplomom.
Doklady o absolvovaní štúdia sú verejné listiny.
UVLF vydá študentovi po riadnom skončení štúdia vysokoškolský diplom v
kombinácii štátneho jazyka s anglickým jazykom. V týchto jazykoch sa vydáva aj dodatok
k diplomu ako jeden doklad v dvoch jazykoch.
Čl. 31
Prerušenie štúdia

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

O prerušení štúdia rozhoduje rektor na základe podanej žiadosti zo zdravotných dôvodov alebo
z iných vážnych dôvodov.
Žiadosť o prerušenie štúdia môže študent podať v priebehu celého akademického roku,
najneskôr však do 15. 8. príslušného roka, a novoprijatý študent zaradený do prvého roku
štúdia môže podať žiadosť o prerušenie štúdia najskôr od 15. 11. príslušného roka.
Prerušenie štúdia sa zaznamenáva do AIS. Po uplynutí doby prerušenia sa študent zaraďuje do
toho roku štúdia, v ktorom sa mu štúdium prerušilo. Skúšky a zápočty vykonané do termínu
prerušenia a absolvované termíny skúšok sú započítané.
Rektor môže na žiadosť študenta prerušenie štúdia predĺžiť alebo aj predčasne ukončiť.
Počas prerušenia štúdia nemá študent práva a povinnosti študenta.
V bakalárskom štúdiu je možné štúdium prerušiť celkovo najviac na dva roky.
V magisterskom a doktorskom štúdiu je možné štúdium prerušiť celkovo najviac na tri roky.
Pri prerušení štúdia z dôvodu starostlivosti o dieťa môže študent prerušiť štúdium najviac do
dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.
Pri prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov musí študent doložiť lekárske vyjadrenie.
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9.

Pri zápise po skončení prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov musí študent doložiť
lekárske vyjadrenie a súhlas s pokračovaním v štúdiu.
Čl. 32
Rozloženie štúdia pre gravidné študentky

1.
2.

3.

Gravidná študentka si môže zostaviť osobitný študijný plán iba z predmetov, ktoré neohrozujú
jej zdravie. Takéto predmety sú označené v odporúčanom študijnom pláne.
Osobitný študijný plán sa zostavuje podľa študijného plánu v spolupráci s príslušným
prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a garantmi študijných predmetov, pričom
gravidná študentka nie je povinná získať stanovený minimálny počet kreditov za príslušný rok
štúdia.
Študentka je povinná do 8 dní od potvrdenia gravidity požiadať o osobitný študijný plán,
prípadne o prerušenie štúdia.
Čl. 33
Iné skončenie štúdia

1.

2.

Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:
a) zanechaním štúdia,
b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,
c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a
zo študijného poriadku,
d) vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok podľa § 72 ods. 2 písm. c) zákona,
e) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona, ak študent neprijme ponuku
univerzity pokračovať v štúdiu iného študijného programu,
f) smrťou študenta.
Dňom skončenia štúdia je:
a) podľa bodu 1. písm. a) tohto článku deň, keď bolo vysokej škole doručené písomné
vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia,
b) podľa bodu 1. písm. b) tohto článku koniec akademického roku, v ktorom mal študent
skončiť vysokoškolské štúdium,
c) podľa bodu 1. písm. c) a d) tohto článku deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia
nadobudlo právoplatnosť,
d) podľa bodu 1. písm. e) tohto článku deň, ku ktorému univerzita oznámila zrušenie
študijného programu.
Čl. 34
Zanechanie štúdia

1.

2.

Študent, ktorý chce zanechať štúdium, svoje rozhodnutie písomne oznámi rektorovi. V tomto
prípade dňom skončenia štúdia je deň, keď bolo UVLF doručené písomné vyhlásenie študenta
o zanechaní štúdia.
V prípade, ak sa študent ani po doručení výzvy na zápis podľa čl. 13 tohto študijného poriadku
nezapísal v termíne určenom na zápis do príslušného roku štúdia, považuje sa deň, v ktorom sa
mal zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo sa mal opätovne zapísať, za deň, v ktorom
študent zanechal štúdium.
Čl. 35
Vylúčenie zo štúdia

1.

Za zavinené porušenie právnych predpisov alebo vnútorných predpisov UVLF, alebo
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2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

verejného poriadku, môže rektor rozhodnúť o vylúčení zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c)
zákona.
Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného
poriadku, je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona.
Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné, musí obsahovať odôvodnenie
a poučenie o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie a musí byť doručené študentovi do
vlastných rúk.
Dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa
jeho doručenia, a to rektorovi.
Rektor môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť; inak ju do 10 dní od
doručenia postúpi s celou dokumentáciou na rozhodnutie AS, pričom doplní vlastné stanovisko
k žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
AS zmení alebo zruší rozhodnutie rektora, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, vnútorným
predpisom UVLF; inak žiadosť zamietne a rozhodnutie rektora potvrdí. AS žiadosť zamietne,
ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou.
AS musí vydať rozhodnutie do 30 dní od doručenia žiadosti študenta o preskúmanie
rozhodnutia rektora. Rozhodnutie AS je konečné a nemožno proti nemu podať žiadosť
o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia.
Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné.
Rozhodnutie rektora o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal žiadosť
o preskúmanie, je právoplatné dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty. Rozhodnutie AS o
žiadosti o preskúmanie rozhodnutia rektora nadobúda právoplatnosť dňom jeho doručenia
študentovi.
Čl. 36
Práva a povinnosti študentov

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Práva a povinnosti študentov upravuje § 69, 70 a § 71 zákona, Štatút UVLF a tento študijný
poriadok.
Študent, ktorému vznikla povinnosť uhradiť školné (externá forma štúdia, súbežné štúdium,
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, študent študujúci výlučne v inom ako štátnom jazyku) je
povinný po doručení rozhodnutia o vyrúbení školného pre príslušný akademický rok, uhradiť
školné do stanoveného termínu podľa vnútorného predpisu č. 38  Školné a poplatky spojené
so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na príslušný akademický rok. V prípade nedodržania
stanoveného termínu bude študent vylúčený zo štúdia.
Študent je povinný nahlásiť písomnou formou zmenu osobných údajov do 8 pracovných dní na
študijné oddelenie.
Študent je povinný mať pri sebe počas celého pedagogického procesu vrátane skúšok preukaz
študenta (študentskú kartu).
Študent nemôže bez súhlasu učiteľa zhotovovať z pedagogického procesu žiadny zvukový ani
audiovizuálny záznam a ani ho ďalej rozširovať.
Študent má právo nahliadnuť do opraveného zápočtového, skúšobného alebo iného písomného
testu.
Čl. 37
Štúdium v zahraničí

1.
2.
3.

Študenti UVLF môžu podľa § 1 ods. 4 písm. k) zákona študovať na vysokých školách v
zahraničí v rámci medzinárodných projektov a bilaterálnych dohôd.
Študenti počas štúdia v zahraničí ostávajú študentmi UVLF.
Na vysokých školách v zahraničí študenti UVLF absolvujú prednášky, praktické cvičenia,
odborné praxe, stáže a skúšky pre daný rok štúdia.
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4.

5.

Zápočty, skúšky, absolvovaná odborná prax a stáže v zahraničí sa im uznávajú.
V prípade výrazných rozdielností vo výučbe predmetu musia, po dohode s prorektorom pre
výchovno-vzdelávaciu činnosť a garantom študijného predmetu, absolvovať náhradné cvičenia
na UVLF.
Postup do ďalšieho roku štúdia upravuje čl. 21 tohto študijného poriadku.
Čl. 38
Štipendiá

1.

Postup priznávania a poskytovania štipendií na UVLF upravuje vnútorný predpis č. 40 
Štipendijný poriadok UVLF.
Čl. 39
Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

1.

Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu veterinárskeho zamerania, alebo o
vykonaných skúškach, ako aj doklady o udelení vedecko-akademickej hodnosti (ďalej len
„doklad o štúdiu“) vydané zahraničnou vysokou školou platia na území Slovenskej republiky,
iba ak boli výslovne uznané. Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje osobitný zákon.
Čl. 40
Zápis na štúdium z inej vysokej školy a zmena študijného programu

1.
2.

Zápis na štúdium z inej vysokej školy je možný po absolvovaní prijímacích pohovorov.
Uznanie absolvovaných predmetov upravuje článok čl. 3 bod 4 tohto študijného poriadku.
Študent UVLF žiadosť o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru
alebo príbuzného študijného odboru môže podať na študijnom oddelení najneskôr do 15. 7.
príslušného roka. Žiadosť nemôže podať študent, ktorý má v čase podania žiadosti prerušené
štúdium alebo ukončené štúdium. O žiadosti rozhoduje rektor. Zmena študijného programu sa
vykoná od 1. septembra príslušného roka.
Čl. 41
Akademická mobilita

1.

2.

3.

4.

5.

UVLF môže prijať na časť štúdia obvykle v dĺžke jedného semestra aj študenta inej vysokej
školy vrátane vysokej školy so sídlom mimo územia Slovenskej republiky bez prijímacieho
konania v súlade s podmienkami výmenného programu alebo na základe zmluvy medzi
prijímajúcou a vysielajúcou vysokou školou.
Študent môže byť vyslaný na akademickú mobilitu len v tom prípade, ak je zapísaný ako riadny
študent, a ak je jeho študijný plán porovnateľný so študijným plánom prijímajúcej vysokej
školy.
Študent počas štúdia na inej vysokej škole musí splniť minimálne podmienky pre udelenie
zápočtu zo zapísaných predmetov. Ak študent nevykoná skúšky počas mobility, vykoná ich
po návrate, čím získa predpísaný počet kreditov.
Študenti vyslaní na akademickú mobilitu v prípade chýbajúcich predmetov si ich môžu
opakovane zapísať pri zápise do ďalšieho roku štúdia po predchádzajúcom súhlase prorektora
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Študent je po ukončení mobility povinný najneskôr do 7 dní odovzdať doklady do kancelárie
medzinárodných programov a na študijné oddelenie.
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ČASŤ B

ŠTUDIJNÝ PORIADOK
Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia
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I. časť
Všeobecné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len
„študijný poriadok“ a „UVLF“) je vnútorným predpisom UVLF, ktorý upravuje pravidlá
štúdia v akreditovaných študijných programoch na UVLF.
Študijný poriadok Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je záväzný pre
všetkých študentov, vysokoškolských učiteľov a iných zamestnancov, ktorí zabezpečujú
štúdium na UVLF.
Čl. 2
Doktorandský študijný program na UVLF, štandardná dĺžka štúdia

UVLF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch na
treťom stupni vysokoškolského vzdelávania: doktorandské študijné programy (ďalej len
„doktorandské štúdium“).
2. UVLF uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie na treťom stupni v dennej a v externej forme
štúdia.
3. Doktorandské štúdium ako študijný program tretieho stupňa (§ 2 ods. 5 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ďalej len „zákon“) sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom
stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu,
ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo
techniky, alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi
doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
4. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandské štúdium na UVLF:
a) v dennej forme štúdia je štyri akademické roky; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandské štúdium v dennej forme štúdia so
štandardnou dĺžkou, je 240 kreditov,
b) v externej forme štúdia je päť akademických rokov; počet kreditov, ktorých dosiahnutie je
podmienkou riadneho skončenia štúdia, pre doktorandské štúdium v externej forme štúdia
so štandardnou dĺžkou, je 240 kreditov.
5. Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Uskutočňuje sa na školiacom pracovisku, ktorým je pracovisko UVLF alebo jej organizačné
súčasti (katedra, klinika, ústav), ktoré vytvárajú doktorandovi odborné, materiálové a
technické podmienky pre vypracovanie dizertačnej práce, alebo na externej vzdelávacej
inštitúcii, s ktorou má UVLF rámcovú dohodu a s ktorou uzatvorí individuálnu dohodu pre
každého doktoranda.
6. Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať učitelia vysokej školy, na ktorej sa
uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej
školy. Funkciu školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou, ktorá získala právo
zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu v študijnom odbore podľa § 86 zákona
(externá vzdelávacia inštitúcia), môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. Externá
vzdelávacia inštitúcia poskytne Vedeckej rade UVLF (ďalej len „VR“) vedecko-pedagogické
charakteristiky týchto školiteľov. Pravidlá na schvaľovanie školiteľov sú súčasťou podkladov
poskytovaných Akreditačnej komisii podľa § 82 ods. 5 zákona v súvislosti s posudzovaním
spôsobilosti vysokej školy alebo externej vzdelávacej inštitúcie uskutočňovať doktorandský
študijný program (§ 82 ods. 2 písm. a) a b) zákona).
1.
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7.

8.
9.

Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá
patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou prácou
(§ 51 ods. 3 zákona).
Absolventom doktorandského štúdia tretieho stupňa sa priznáva akademický titul „doktor“
(„philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).
Doktorandské štúdium v jednotlivých študijných odboroch sledujú a hodnotia odborové
komisie, ktoré uskutočňujú príslušný študijný program. UVLF zriaďuje v jednotlivých
študijných odboroch spoločné odborové komisie, ktorých členov schvaľuje VR. Predsedom
odborovej komisie je garant študijného odboru. Ak UVLF uskutočňuje doktorandské štúdium
v spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou, externá vzdelávacia inštitúcia má v príslušnej
odborovej komisii primerané zastúpenie.
II. časť
Organizácia štúdia
Čl. 1
Základné podmienky prijatia na štúdium

Základnou podmienkou prijatia na štúdium na tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF je absolvovanie
študijného programu druhého stupňa alebo spojeného prvého a druhého stupňa
vysokoškolského štúdia príslušného zamerania a absolvovanie prijímacej skúšky.
2. Rektor UVLF (ďalej len „rektor“) na návrh garanta študijného programu vypíše najmenej dva
mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác,
o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať; ak ide o tému vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme sa uvádza:
a) číslo a názov študijného odboru, forma štúdia (denné, externé), meno školiteľa,
b) miesto podania prihlášky na doktorandské štúdium a miesto, kde sa uchádzači môžu
informovať o témach dizertačných prác, o školiteľoch a o podmienkach prijatia na
doktorandské štúdium,
c) lehota na podávanie prihlášok a dátum prijímacieho konania.
3. Témy dizertačných prác v slovenskom a anglickom jazyku spolu s náležitosťami uvedenými
v čl. 2 bod 2 sa zverejňujú v Akademickom informačnom systéme (ďalej len „AIS“) a na
webovom sídle UVLF.
1.

Čl. 2
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium
1.
2.

3.

Záujem o štúdium na UVLF prejaví uchádzač podaním prihlášky na štúdium.
V prihláške na doktorandské štúdium uchádzač uvedie:
a) meno a priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum a miesto narodenia a adresu bydliska,
b) číslo a názov odboru doktorandského štúdia a vybranú tému dizertačnej práce,
c) formu doktorandského štúdia, na ktorú podáva prihlášku.
K prihláške na štúdium uchádzač predloží:
a) štruktúrovaný životopis,
b) úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (vysokoškolský diplom
a vysvedčenie o štátnej skúške),
c) rámcový projekt k zvolenej téme doktorandského štúdia,
d) zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác,
e) doklad o odbornej praxi, ak uchádzač pred nástupom na doktorandské štúdium bol v
pracovnom pomere,
f) doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie.
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4.

5.

6.

7.

Prihlášku uchádzač podáva na UVLF do 15. júna príslušného roka. Prihláška na doktorandské
štúdium sa podáva na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a musí byť doručená v termíne vyhlásenom UVLF.
Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo
riadne doložené, vyzve referát pre doktorandské štúdium uchádzača, aby tieto nedostatky
odstránil, prihlášku doplnil alebo údaje doložil do 10 pracovných dní. Ak uchádzač v
požadovanom termíne nedostatky neodstráni, UVLF ho nezaradí do zoznamu uchádzačov a
oznámi to uchádzačovi písomnou formou.
Uchádzač na prijímacom konaní predloží:
a) pozvánku,
b) preukaz totožnosti,
c) úradne overenú kópiu diplomu o riadnom ukončení druhého stupňa vysokoškolského
vzdelania, ak to už neurobil predtým.
Ak je súčasťou overovania schopnosti na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so
špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb
určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické
potreby.
Čl. 3
Prijímacie konanie na štúdium

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených
podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na UVLF.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase
overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým,
že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium.
Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium na UVLF je podmienené úspešným absolvovaním
prijímacieho konania.
Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje UVLF, ako aj externé
vzdelávacie inštitúcie, s ktorými má UVLF podpísanú zmluvu, témy dizertačných prác
v jednotlivých študijných programoch, o ktoré je možné sa uchádzať v rámci prijímacieho
konania. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ.
Návrh témy dizertačnej práce pozostáva z nasledovných častí – stručný a výstižný názov témy,
meno a priezvisko školiteľa, pracovisko, číslo a názov študijného odboru, tézy riešenia
problematiky, zdôvodnenie potreby riešenia problematiky z vedeckého a spoločenského
hľadiska, nadväznosť na vedecký grant.
Témy dizertačných prác pre príslušné študijné programy schvaľuje garant študijného odboru
v súvislosti s dlhodobým zámerom UVLF.
Schválené témy dizertačných prác sa zverejnia na úradnej výveske a na webovom sídle
univerzity. Školiteľ je povinný zabezpečiť pri zverejnení témy dizertačnej práce jej vloženie
do AIS.
Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém.
Ak sa uchádzač o doktorandské štúdium prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou
vzdelávacou inštitúciou, musí s jeho prijatím súhlasiť aj externá vzdelávacia inštitúcia.
Prijatie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje prijímacím konaním v termínoch verejne
vyhlásených spravidla raz, maximálne dva razy v priebehu kalendárneho roka. Podmienky
prijatia zverejní univerzita najneskôr 2 mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie
prihlášok na doktorandské štúdium.
Termín konania prijímacej skúšky a jej obsah určuje rektor. Rektor pozve uchádzača na
prijímaciu skúšku najmenej 14 dní pred jej konaním.
Ak je na štúdium toho istého študijného programu opakovane prijatý uchádzač, ktorý bol zo
štúdia vylúčený pre nesplnenie podmienok štúdia, môže požiadať o uznanie absolvovaných
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skúšok. Na základe písomnej žiadosti o uznanie absolvovaných skúšok podanej najneskôr do
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prijatí na štúdium môže rektor uznať vykonané skúšky
z predchádzajúceho štúdia toho istého študijného programu, ak neuplynula od absolvovania
predmetu doba dlhšia ako päť rokov.
Uchádzač so špecifickými potrebami sa môže za účelom konzultácie prihlásiť pred prijímacím
konaním u koordinátora pre uchádzačov so špecifickými potrebami.
Čl. 4
Prijímacia komisia a oznámenie výsledkov prijímacieho konania

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

Na posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium na UVLF zriaďuje rektor prijímaciu
komisiu ako svoj poradný orgán.
Prijímacia skúška na štúdium v doktorandskom študijnom programe sa koná pred prijímacou
komisiou, ktorá je zložená z predsedu a minimálne troch členov, ktorých menuje rektor.
Spravidla jedným členom komisie je garant príslušného alebo príbuzného študijného
programu. Najmenej jeden z členov komisie musí mať vedecko-pedagogický titul profesor
alebo vedecký titul doktor vied, alebo musí byť výskumným zamestnancom s priznaným
vedeckým kvalifikačným stupňom I. Ďalšími členmi môžu byť docenti a zamestnanci, ktorým
bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň II a.
O prijatí alebo neprijatí uchádzača na štúdium rozhodne rektor po odporúčaní prijímacej
komisie, ktorá zhodnotí výsledky prijímacieho konania uchádzača o štúdium.
Ak si uchádzač o doktorandské štúdium vyberie tému doktorandského štúdia vypísanú
externou vzdelávacou inštitúciou, prijímacia skúška sa koná pred komisiou, v ktorej sú
zastúpení členovia z UVLF a členovia určení riaditeľom externej vzdelávacej inštitúcie.
Členov UVLF pre študijné programy určuje a menuje rektor. Prijímacia skúška sa po dohode
UVLF s externou vzdelávacou inštitúciou môže konať na pôde externej vzdelávacej inštitúcie
za účasti zástupcov UVLF.
Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Zohľadňuje
znalosti z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného študijného programu, úroveň
rámcového projektu k zvolenej téme dizertačnej práce a znalosti svetových jazykov, pričom
u zahraničných uchádzačov, okrem vyššie uvedeného aj znalosti zo slovenského a svetového
jazyka. Zohľadňujú sa aj aktivity vo vedeckej činnosti študentov počas druhého stupňa
vysokoškolského vzdelávania (ŠVOČ).
Uchádzači o štúdium v jednotlivých študijných programoch sa zoradia zostupne podľa
hodnotenia prijímacej komisie v danom študijnom programe.
O výsledku prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica. Prijímacia komisia predloží návrh na
prijatie úspešného uchádzača rektorovi. Ak ide o tému, ktorú vypísala externá vzdelávacia
inštitúcia, musí s prijatím uchádzača vyjadriť svoj súhlas.
Rektor na základe výsledkov prijímacej skúšky rozhodne o prijatí uchádzača do 30 dní odo
dňa konania prijímacej skúšky.
Výsledky prijímacieho konania oznámi UVLF písomne do vlastných rúk každému
zúčastnenému uchádzačovi do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie
o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. V rozhodnutí rektor prijatým
uchádzačom uvedie školiteľa.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na doktorandské štúdium, môže podať žiadosť
o preskúmanie tohto rozhodnutia rektorovi, v lehote do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Rektor
môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané
v rozpore so zákonom
alebo vnútorným predpisom, alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona.
Inak postúpi žiadosť AS. AS zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s
vnútorným predpisom UVLF alebo podmienkami ustanovenými v § 57 ods. 1 zákona. Inak
žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Rozhodnutie AS je konečné. Na preskúmanie
rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania sa nevzťahuje všeobecný právny predpis o
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12.
13.
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správnom konaní. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30
dní odo dňa doručenia jeho žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho
konania na štúdium.
Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný potvrdiť UVLF úmysel nastúpiť na
štúdium do stanoveného termínu formou návratky, inak mu zaniká právo zapísať sa na
doktorandské štúdium (§ 58 ods. 9 zákona).
Prijatí uchádzači sa stávajú študentmi doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín
určuje rektor.
Ak prijatý uchádzač písomne vyjadrí nezáujem o štúdium na UVLF, alebo informáciu
v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného
programu a rektor zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov
prijatý, a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
Ak sa doktorand prihlási na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou,
ktorá získala právo zúčastňovať sa na uskutočňovaní študijného programu, potom vykonáva
vedeckú časť doktorandského štúdia v tejto externej vzdelávacej inštitúcii. UVLF v takomto
prípade uzatvára s externou vzdelávacou inštitúciou individuálnu dohodu o doktorandskom
štúdiu doktoranda.
Čl. 5
Odborné vedenie doktoranda – školiteľ a školiteľ konzultant

1. Funkciu školiteľa pre študijné programy môžu vykonávať vyšší učitelia  profesori a docenti na
UVLF, kde sa uskutočňuje doktorandské štúdium, a iní významní odborníci z pracovísk
Slovenskej akadémie vied a iných výskumných inštitúcií schválení VR, ktorým bol priznaný
vedecký kvalifikačný stupeň I a II a.
2. Povinnosťou školiteľa je pravidelne prerokovávať a konzultovať s doktorandom všetky
náležitosti spojené s jeho doktorandským študijným plánom.
3. Školiteľ:
- vedie študijnú prípravu, odborne garantuje vedeckú prípravu doktoranda počas
doktorandského štúdia a navrhuje študijný pobyt doktoranda v iných domácich alebo
zahraničných ustanovizniach vedy, vzdelávania a výskumu,
- udeľuje doktorandovi určený počet kreditov za ukončené etapy individuálneho štúdia
vedeckej literatúry, za ukončené etapy jeho vedeckej časti študijného plánu a za dizertačnú
prácu, ak bola prijatá na obhajobu,
- predkladá rektorovi návrh na vylúčenie doktoranda z doktorandského štúdia a vyjadruje sa
k žiadosti doktoranda o prerušenie štúdia,
- je zodpovedný za všetky náležitosti, ktoré mu prislúchajú z AIS: vložiť témy dizertačných
prác vypísaných na prijímacie pohovory, vložiť prijatému doktorandovi názov a ciele práce
a zoznam literatúry v slovenskom a anglickom jazyku, vložiť posudok školiteľa na
dizertačnú prácu, zapísať metodiku dizertačnej práce, cudzí jazyk a skontrolovať zadanie
oponentských posudkov na dizertačnú prácu,
- vykonáva na konci každého akademického roku výročné zhodnotenie aktivít doktoranda na
predpísanom tlačive (Výročné hodnotenie doktoranda za rok...) s jednoznačným vyjadrením
súhlasu na ďalšie pokračovanie, alebo návrhu na ukončenie štúdia. Výročné hodnotenie
musí byť doručené na referát pre doktorandské štúdium najneskôr do 15. septembra
príslušného roku.
4. Školiteľ je členom skúšobnej komisie, pred ktorou doktorand vykoná dizertačnú skúšku.
5. Vypracováva posudok na činnosť doktoranda (pracovná charakteristika doktoranda, kde
školiteľ zhodnotí celý priebeh štúdia), ktorý pripája k žiadosti doktoranda o povolenie obhajoby
dizertačnej práce a zúčastňuje sa obhajoby dizertačnej práce. Posudok doručí na referát pre
doktorandské štúdium v jednom vyhotovení spolu s dizertačnou prácou.
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6. V prípade, že zameranie dizertačnej práce má interdisciplinárny charakter a presahuje oblasť
daného študijného programu, je možné ustanoviť pre doktorandské štúdium školiteľa
konzultanta.
7. Funkciu školiteľa konzultanta môžu po odsúhlasení vykonávať učitelia univerzity minimálne s
akademickým titulom PhD., alebo aj významní pracovníci z výskumných inštitúcií a praxe s
akademickým titulom PhD.
8. Menovanie zabezpečuje na návrh školiteľa a garanta študijného odboru príslušný prorektor
a schvaľuje rektor.
9. Školiteľ konzultant sa určuje výhradne k téme a doktorandovi príslušnej dizertačnej práce na
dobu trvania doktorandského štúdia.
10. Školiteľ konzultant sa podieľa na zabezpečovaní úloh spojených s odbornou prípravou
doktoranda na úrovni konzultácií a poskytnutí laboratórneho vybavenia na realizáciu
experimentov z vednej oblasti, ktorá napomáha interdisciplinárnemu riešeniu základnej vednej
problematiky.
11. Školiteľ konzultant má povinnosť zadať do AIS posudok na prácu a činnosť doktoranda.
12. Vypisovanie tém na doktorandské štúdium zo strany školiteľa je možné len v prípade, že na
pracovisku sú vytvorené podmienky pre experimentálnu činnosť a plnenie ostatných,
s doktorandským štúdiom spojených aktivít.
Čl. 6
Akademický rok a jeho organizácia
1.
2.

Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a skončí sa 31. augusta nasledujúceho
roka. Štúdium v jednom akademickom roku sa člení na dva semestre.
Harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok určuje rektor po prerokovaní na zasadnutí
vedenia UVLF.
Čl. 7
Harmonogram štúdia a jeho organizácia

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Doktorandské štúdium je zamerané na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti
výskumu a vývoja.
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý je súčasťou
dokumentácie o štúdiu doktoranda v AIS.
Individuálny študijný plán pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Zostavuje ho školiteľ
a schvaľuje ho odborová komisia (§ 54 ods. 8 zákona).
Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva z prednášok, seminárov, praktickej výučby
a individuálneho štúdia literatúry potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce
doktoranda, ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce, z prezentácie výsledkov vedeckej práce
na vedeckých podujatiach a študijných pobytoch doma i v zahraničí.
Podmienkou riadneho ukončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky,
ktorá je štátnou skúškou (§ 54 ods. 3 zákona) a obhajoba dizertačnej práce, ktorá je záverečnou
prácou. Obhajoba dizertačnej (záverečnej) práce je štátnou skúškou (§ 54 ods. 3 zákona)
a prebieha v príslušnom študijnom programe pred odborovou komisiou.
Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme (§ 54 ods. 11 zákona) je vykonávanie
pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou
v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha
výučba.
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Čl. 8
Študijný program, študijný plán
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Základné podmienky učebných plánov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 7
tohto študijného poriadku - Časť A − primerane.
Špecifické podmienky učebných plánov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravujú
rámcové učebné plány (Tab. č. 1 a č. 2) a nasledovné body tohto článku.
Akreditovaný študijný program doktorandského štúdia v dennej a externej forme definuje
predpísanú skladbu predmetov a ponuku predmetov, na základe ktorej si doktorand v
spolupráci so školiteľom vypracuje svoj individuálny študijný plán a vyplní zápisný list v AIS.
Obsahovú časť štúdia doktorandského štúdia určuje školiteľ vo forme individuálneho
študijného plánu. Študijný plán sa vypracuje na jednotnom tlačive do jedného mesiaca po
nástupe na štúdium špecificky k téme dizertačnej práce a schvaľuje ho garant študijného
odboru.
Študijný plán sa dopĺňa o základnú metodiku dizertačnej práce. Metodika, ktorú spracuje
doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje
najmä stav v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele
a časový harmonogram experimentálnej činnosti.
Študijný plán doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou,
vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce.
Jednotlivým predmetom v študijnej časti a aktivitám vo vedeckej časti sú pridelené kredity
(ECTS, čl. 10, Kreditový systém).
Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu. Sústreďuje sa na získanie
hlbokých teoretických poznatkov a osvojenie si metodologického systému podporeného
znalosťou vybraných predmetov.
V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov vrátane odborného
cudzieho jazyka, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej skúšky
vybraných zo zoznamu schváleného odborovou komisiou a zoznam povinnej a odporúčanej
literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na dizertačnú
skúšku.
Povinné predmety sú predpísané študentovi na základe požiadaviek pre profil absolventa
študijného odboru. Povinné a povinne voliteľné predmety si študent vyberá z ponuky
predmetov študijného programu (Katalóg povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí
stupeň vysokoškolského vzdelávania) v súlade s témou dizertačnej práce a dopĺňa nimi
požadovaný počet kreditov. Absolvovanie predmetov sa spravidla končí skúškou.
Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou
a tímovou vedeckovýskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce.
Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho
publikačná činnosť.
V individuálnom študijnom pláne doktoranda je uvedená téma dizertačnej práce, ktorú môže
školiteľ v zápisnom liste doktoranda upraviť po súhlase predsedu odborovej komisie a vedenia
UVLF v období pred dizertačnou skúškou.

154

Tab. 1 Rámcový učebný plán pre doktorandov v dennej forme štúdia
Rok
Študijná časť
štúdia
1.
Povinný predmet 1
Povinný predmet 2
Pov. voliteľný predmet 1
Pov. voliteľný predmet 2
Cudzí jazyk – kurz
Počet kreditov spolu: 60
2.
Cudzí jazyk – skúška
Povinný predmet 3
Pedagogická činnosť

Výučba
Ukončenie
S
S
S
S
Z

Počet
kreditov
15
15
5
5

S
S
Z

40
10
15
5

Počet kreditov spolu: 60
3.
Pedagogická činnosť

Z

30
5

Počet kreditov spolu: 60
4.
Pedagogická činnosť

Z

5
5

Počet kreditov spolu: 60
Počet kreditov celkovo: 240
Vysvetlivky: S – skúška, Z – zápočet

Vedecká časť
Metodika dizertačnej
práce

Experimentálna práca
Projekt dizertačnej
práce a dizertačná
skúška
Experimentálna práca
Publikačná činnosť
Publikačná činnosť
Dizertačná práca

5
80

Počet
kreditov
20

20
10

20
30
25
30
55
25
30
55
160

Ukončenie
Z

Z
Z

Z

Z
S

Tab. 2 Rámcový učebný plán pre doktorandov v externej forme štúdia
Rok
štúdia

Študijná časť

Povinný predmet 1
Pov. voliteľný predmet 1
Cudzí jazyk – kurz
Počet kreditov spolu: 40
2.
Povinný predmet 2
Pov. voliteľný predmet 2
Cudzí jazyk – skúška
Počet kreditov spolu: 55
3.
Povinný predmet 3
1.

Výučba,
ukončenie

Počet
kreditov

S
S
Z

15
5
Z
20
15
5
25
45
15

S
S
S
S

Počet kreditov spolu: 45
4.
-

15
-

Počet kreditov spolu: 50
5.
-

0

Počet kreditov spolu: 50
Počet kreditov celkovo: 240
Vysvetlivky: S – skúška, Z – zápočet

80

Počet
kreditov

Ukončenie

Metodika dizertačnej
práce

20

Z

Experimentálna práca

20
10

Z

10
10

Z

Vedecká časť

Experimentálna práca
Projekt dizertačnej
práce a dizertačná
skúška
Experimentálna práca
Publikačná činnosť
Dizertačná práca
Publikačná činnosť

20
30
20
30
50
30
20
50
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Čl. 9
Predmety študijného programu
1.

2.

Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu
alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo
vymedzenej oblasti: prednáška, seminár, praktická výučba (odborná a klinická prax), pričom
konkrétne formy a proporcionálnosť ich využitia sú stanovené harmonogramom štúdia.
Každý predmet má kód a názov. Základné údaje o charaktere predmetu sú uvedené
v informačnom liste predmetu v AIS. Garant študijného predmetu je povinný vypracovať
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3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

a pravidelne aktualizovať informačný list predmetu a zároveň je povinný ho vložiť do AIS
a zverejniť pre študentov.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na:
a) povinné  ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia
alebo celého študijného programu,
b) povinne voliteľné  podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého
študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa
výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.
Zoznam povinných, resp. povinne voliteľných predmetov pre jednotlivé doktorandské študijné
programy navrhujú garanti odborových alebo spoločných odborových komisií a schvaľuje ich
vedecká rada. Na úrovni UVLF sú povinné, resp. povinne voliteľné predmety evidované v
Katalógu povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí stupeň vysokoškolského
vzdelávania.
Rozsah výučby povinných študijných predmetov je 26 hod. prednášok a 10 hod. praktickej
výučby v zameraní na tému dizertačnej práce.
Rozsah výučby povinne voliteľných študijných predmetov je 12 hod. prednášok a 8 hod.
praktickej výučby v zameraní na tému dizertačnej práce.
V priebehu doktorandského štúdia vykonávajú doktorandi odbornú jazykovú prípravu
najmenej z jedného svetového jazyka v prípade, že pri prijímacom pohovore nepredložili
platný doklad o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky aspoň z jedného svetového jazyka.
Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na :
- predmety bez nadväznosti – zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním
iného predmetu,
- predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov  zápis takéhoto predmetu
je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu (podmieňujúci predmet) alebo
iných predmetov.
Jednotlivé predmety v rámci študijného programu musia obsahovať najmä:
- obsahovú náplň a časový rozvrh výučby podľa študijných osnov s uvedením mien
vyučujúcich učiteľov,
- požiadavky na skúšky vrátane otázok (alebo okruhov otázok) a podmienky pre udelenie
zápočtov, ktoré musia byť k dispozícii študentom v prvom týždni výučby daného predmetu,
- podmienky účasti a uznania praktickej výučby,
- plán konzultačnej činnosti a spôsob náhrady praktickej výučby v priebehu semestra,
- stanovenie podmienok čiastkovej skúšky, ktorá nie je povinná.
Absolvovanie predmetu pozostáva najmä z prednášok, konzultácií, praktickej výučby,
samostatnej práce doktorandov a skúšky.
Doktorand absolvuje povinné, resp. povinne voliteľné predmety schválené v individuálnom
učebnom pláne.
V prípade zmeny študijného odboru a z toho vyplývajúcej zmeny študijného plánu sa musí
vypracovať nový študijný plán alebo pôvodný upraviť.
Hlavnou formou doktorandského štúdia je samoštúdium.
Absolvovanie študijných predmetov a preukázanie jazykovej spôsobilosti je nutným
predpokladom pre vykonanie dizertačnej skúšky.
Dizertačná skúška ako štátna skúška sa považuje za predmet.
Súčasťou štúdia podľa každého študijného programu je aj záverečná práca – dizertačná práca,
ktorá spolu s jej obhajobou tvorí jeden predmet; obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne
skúšky a prideľujú sa jej kredity.
Garanta študijného predmetu a garanta štátnicového predmetu menuje rektor na návrh garanta
študijného programu z profesorov, docentov a odborných asistentov. Na návrh garanta
študijného predmetu alebo garanta štátnicového predmetu vymenuje rektor zástupcu garanta
študijného predmetu alebo zástupcu garanta štátnicového predmetu, ktorý môže skúšať v
prípade neprítomnosti garanta študijného predmetu alebo garanta štátnicového predmetu.
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Čl. 10
Kreditový systém štúdia
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na UVLF je založená na
kreditovom systéme, ktorý umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž
spojenú s absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.
Kredit je jednotkou pracovného zaťaženia doktoranda a v doktorandskom štúdiu je definovaný
analogicky ako v bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu. Vo všetkých formách
doktorandského štúdia sa uplatňuje kreditový systém.
Základnou časťou štúdia je ročník. Podmienkou postupu do ďalšej časti štúdia je získanie
predpísaného počtu kreditov v danom akademickom roku.
Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na
nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.
Štandardná záťaž doktoranda za akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60
kreditov (Tab. 1). Na úspešné dokončenie doktorandského štúdia na treťom stupni štúdia je
potrebných 240 kreditov (§ 54 ods. 2 zákona).
Štandardná záťaž doktoranda za akademický rok v externej forme štúdia je vyjadrená
v priemere počtom 48 kreditov (40-55-45-50-50 kreditov; Tab. č.2). Na úspešné dokončenie
doktorandského štúdia na treťom stupni štúdia je potrebných 240 kreditov (§ 54 ods. 2
zákona).
Doktorand počas štúdia získava kredity za tieto činnosti:
a) absolvovanie študijnej časti, ktorá pozostáva najmä zo špecializovaných doktorandských
predmetov podľa študijného plánu doktoranda; študijný plán vo forme zápisného listu v AIS
si zostavuje doktorand so súhlasom školiteľa z ponuky predmetov študijného programu
schváleného odborovou komisiou v predpísanej štruktúre (Katalóg povinných a povinne
voliteľných predmetov pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania),
b) samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, experimentálna činnosť, ukončenie
definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci a pod.),
c) výkon pedagogickej činnosti na UVLF (napr. vedenie praktických cvičení, bakalárskych
prác, prác v rámci ŠVOČ a pod.),
d) študijnú časť, ktorá sa končí absolvovaním dizertačnej skúšky; doktorand získa za úspešnú
prípravu (odovzdaná a kladne oponentom ohodnotená písomná práca), jej obhajobu a
úspešne vykonanú dizertačnú skúšku spolu 20 kreditov,
e) vypracovanie dizertačnej práce a jej obhajobu; ak bola dizertačná práca prijatá k obhajobe
a úspešne obhájená, získa doktorand spolu 30 kreditov.
Počet kreditov za činnosti podľa bodu 7 písm. a), b) a c) určí VR.
Súčasťou doktorandského programu môže byť i štúdium na iných vysokých školách,
vedeckých pracoviskách a ostatných inštitúciách, a to i zahraničných. Ak doktorand absolvoval
časť štúdia na inom pracovisku, kredity získané na inom pracovisku sa započítavajú v plnom
rozsahu, ak bol doktorand na toto pracovisko vyslaný v súlade so svojím učebným plánom.
Ak dôjde k zmene školiaceho pracoviska, zmene formy doktorandského štúdia, resp. zmene
študijného programu, doktorandovi možno uznať dovtedy získané kredity, ak je to v súlade s
jeho novým študijným plánom. V opačnom prípade musí doktorand absolvovať všetky
predmety súvisiace s novým študijným programom.
V dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa doktorand môže prihlásiť na dizertačnú
skúšku, ak má zhromaždených minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti za
predmety.
Absolvent doktorandského štúdia v dennej aj externej forme musí získať minimálne 240
kreditov, ak denné štúdium je štvorročné. Po tom, ako doktorand získa počas svojho štúdia 210
kreditov a po odporúčaní školiteľa prijať dizertačnú prácu doktoranda na obhajobu, môže
požiadať o povolenie jej obhajoby.
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13.

14.
15.

V rámci kreditového systému musí absolvent doktorandského štúdia v dennej aj externej forme
získať minimálne 30 kreditov za publikácie vo vedeckom časopise kategórie A alebo B, v
ktorých je minimálne v jednej z nich prvým autorom a ktoré súvisia s témou dizertačnej práce.
Počet kreditov za publikačnú činnosť je uvedený v tabuľke č. 3.
Sumárny prehľad počtu kreditov za celoročnú vedeckú činnosť doktoranda, ktorý je súčasťou
výročného hodnotenia činnosti doktoranda, je uvedený v tabuľke č. 4.

Tab. 3 Počet kreditov prideľovaný za publikačné výstupy – vedecké práce, monografie a patenty
Výstup
Počet
Druh výstupu
kategórie
kreditov
A
1. Vedecké monografie vydané v renomovaných zahraničných vydavateľstvách
30
2. Štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané
v renomovaných zahraničných vydavateľstvách
3. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách
4. Vedecké práce v časopisoch s impakt faktorom >0,8
5. Prijatá prihláška patentu v zahraničí
B
1. Vedecké monografie vydané v renomovaných domácich vydavateľstvách
20
(Veda, Osveta, SAP)
2. Kapitoly
vo
vedeckých
monografiách
vydané
v zahraničných
vydavateľstvách, ktoré nie sú zaradené do kategórie A
3. Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
4. Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
5. Vedecké práce v časopisoch s impakt faktorom ≤0,8
6. Vedecké
práce
uverejnené
v niektorom
zborníku
svetového
kongresu/konferencie vydanom v renomovanom zahraničnom vydavateľstve
7. Domáce registrované patenty
C
1. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
10
2. Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
3. Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
4. Vedecké práce v indexovaných časopisoch
5. Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
6. Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
7. Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
8. Vedecké práce v zahraničných a domácich recenzovaných vedeckých
zborníkoch, monografiách, pokiaľ nie je zaradená do kategórie B
D
1. Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
5
monografiách
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Tab. 4 Kredity pridelené za jednotlivé aktivity vo vedeckej časti učebného plánu doktoranda v dennej
a externej forme štúdia
Aktivita
Realizácia
Počet
kreditov za
Dátum
Kredity
Počet
výstupov aktivity spolu
Metodika dizertačnej práce
Písomná práca k dizertačnej skúške
Dizertačná práca
Publikačná činnosť
Vedecké práce, monografie a patenty:
a) kategórie A
b) kategórie B
c) kategórie C
d) kategórie D
Odborné práce publikované v: recenzovaných
odborných časopisoch:
a) zahraničné
b) domáce
nerecenzovaných odborných časopisoch:
a) zahraničné
b) domáce
recenzovaných zborníkoch:
a) zahraničné
b) domáce
nerecenzovaných zborníkoch:
a) zahraničné
b) domáce
Abstrakty:
a) zahraničné konferencie
b) domáce konferencie
Aktívne vystúpenia na konferenciách v:
a) anglickom jazyku
b) slovenskom jazyku
Výskumné projekty – spoluriešiteľ:
Experimentálna práca
Podľa rámcového študijného plánu
Kredity spolu za vedeckú časť:
Poznámka: Publikačná činnosť sa dokladuje kópiou príspevku.

20
20
30

30
20
10
5

8
5
4
3
8
5
4
3
3
2
10
5
3
Tab. 1, 2

Čl. 11
Doklady o štúdiu
1.

Doklady o štúdiu doktoranda na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej
a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 12 tohto
študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 12
Zápis študenta

1. Základné podmienky zápisu doktoranda na štúdium na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 13 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
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Čl. 13
Zápis a absolvovanie predmetov
1. Základné podmienky zápisu a absolvovanie predmetu doktoranda
na treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných
programoch na UVLF upravuje čl. 14 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 14
Zápočet
1.

Základné podmienky udeľovania zápočtu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 15
tohto vnútorného študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 15
Náhrada neabsolvovanej výučby

1. Základné podmienky náhrady neabsolvovanej výučby na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 16 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 16
Skúšky
1. Základné podmienky vykonávania skúšok na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 18
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 17
Hodnotenie študijných výsledkov
1. Základné podmienky hodnotenia študijných výsledkov na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 20 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
2. Výsledok skúšky zapisuje do AIS garant predmetu.
Čl. 18
Podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia a kontrola štúdia
1.

2.

Základné podmienky postupu do ďalšieho roku štúdia a kontrolu štúdia na treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných
programoch na UVLF upravuje čl. 21 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Každoročne, do 15. septembra daného kalendárneho roku je školiteľ povinný zaslať
výročné hodnotenie doktoranda za predchádzajúci akademický rok na referát pre doktorandské
štúdium, v ktorom deklaruje pokračovanie alebo nepokračovanie v doktorandskom štúdiu
v nasledujúcom roku.
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Čl. 19
Formálne podmienky prenosu kreditov
1.

Základné formálne podmienky prenosu kreditov na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 22 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 20
Štátne skúšky

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného
absolvovania študijného programu.
Štátna skúška je ústna skúška.
Predmety akreditovaného študijného programu, z ktorých sa povinne koná štátna skúška, sú
uvedené v Katalógu povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí stupeň
vysokoškolského vzdelávania na UVLF.
V doktorandskom štúdiu je štátnou skúškou dizertačná skúška. Dizertačná skúška pozostáva z
ústnej a písomnej časti.
Štátna skúška sa koná pred skúšobnou komisiou na vykonanie štátnych skúšok.
Obhajoba dizertačnej práce je považovaná za štátnu skúšku.
Čl. 21
Skúšobná komisia na vykonanie štátnej skúšky

1.
2.
3.

4.

5.

Medzi štátne skúšky na treťom stupni štúdia patrí dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej
práce.
Právo skúšať na štátnej skúške majú iba vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách
profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení VR.
Zloženie skúšobných komisií pre dizertačné skúšky menuje na návrh garanta študijného
odboru rektor z osôb oprávnených skúšať príslušné doktorandské študijné programy (Katalóg
povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania na
UVLF).
Dizertačná skúška sa koná pred komisiou, ktorá má najmenej štyroch členov. Pozostáva z
predsedu, školiteľa doktoranda, ďalšieho člena z pracoviska mimo UVLF, na ktorej pôsobí
doktorand, a z oponenta písomnej práce na dizertačnú skúšku. Predsedu a ďalších členov
skúšobnej komisie vymenúva rektor na návrh predsedu odborovej komisie. Najmenej jeden
člen komisie musí byť nositeľom vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo byť vo funkcii
profesora, prípadne byť nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným
zamestnancom s priznaným kvalifikačným stupňom I.
Školiteľ je prítomný, ale nerozhoduje o výsledku dizertačnej skúšky.
Čl. 22
Príprava a priebeh štátnej – dizertačnej skúšky

1.

2.
3.
4.

Základné podmienky prípravy a priebehu štátnej skúšky na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 26 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Dizertačná skúška je štátnou skúškou a je verejná (§ 54 ods. 3 zákona).
Na dizertačnú skúšku sa musí prihlásiť doktorand študujúci v dennej forme štúdia najneskôr do
18 mesiacov a v externej forme najneskôr do 36 mesiacov od začiatku štúdia.
Vykonanie dizertačnej skúšky v dennej a externej forme po tomto termíne je možné len v
odôvodnených prípadoch na základe žiadosti doktoranda s vyjadrením stanoviska školiteľa
a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej komisie a so súhlasom rektora.
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V odôvodnených prípadoch môže doktorand požiadať o prerušenie štúdia. K žiadosti
o
prerušenie štúdia sa musí vyjadriť školiteľ a predseda odborovej komisie. Na prerušenie štúdia
u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanej
externou vzdelávacou inštitúciou dáva súhlas rektor, po kladnom vyjadrení riaditeľa externej
vzdelávacej inštitúcie.
Dizertačná skúška sa vykonáva z predmetov určených v individuálnom študijnom pláne
(minimálne 3, maximálne 5 predmetov).
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je:
a) získanie minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti učebného plánu,
b) absolvovanie všetkých predpísaných povinných a povinne voliteľných predmetov
uvedených v individuálnom učebnom pláne doktoranda,
c) vykonanie jazykovej skúšky,
d) vypracovanie písomnej práce (projekt dizertačnej práce), ktorej súčasťou sú aj tézy
dizertačnej práce, v rozsahu minimálne 40 a maximálne 50 strán.
Prihlášku na dizertačnú skúšku predkladá doktorand po vyjadrení predsedu odborovej komisie
a odporúčaní školiteľa na referát pre doktorandské štúdium.
Doktorand sa na dizertačnú skúšku prihlasuje predložením písomnej časti dizertačnej skúšky,
ktorá spočíva vo vypracovaní projektu dizertačnej práce k téme dizertačnej práce.
Projekt (tézy) dizertačnej práce, obsahuje náčrt teoretických základov jej budúceho riešenia,
súčasný stav poznatkov o danej téme a analýzu metodického prístupu riešenia danej
problematiky.
Na písomnú prácu k dizertačnej skúške vypracuje posudok oponent. Oponenta menuje rektor
na návrh školiteľa a so súhlasom predsedu odborovej komisie do troch týždňov od doručenia
práce.
Oponentom písomnej práce na dizertačnú skúšku môže byť len odborník, ktorý nepôsobí na
školiacom pracovisku doktoranda (t. j. na katedre, ústave alebo klinike) a nemá s ním spoločné
publikácie.
Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí: obhajoby písomnej práce a z časti, v ktorej má
doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky v danom
študijnom odbore.
Termín, čas a miesto konania dizertačnej skúšky stanoví po dohode s ostatnými členmi
komisie jej predseda do 2 mesiacov od prijatia prihlášky na referáte pre doktorandské štúdium.
Čl. 23
Klasifikácia dizertačnej skúšky

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

O výsledku dizertačnej skúšky rozhoduje skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí
hlasovaním. Rozhodnutie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov
komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Priebeh obidvoch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením hodnotenia
„prospel“ alebo „neprospel“. O priebehu skúšky sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je
posudok oponenta. Zápisnicu podpisuje predseda a prítomní členovia komisie.
O vykonaní dizertačnej skúšky vydá školiace pracovisko doktorandovi písomné osvedčenie.
Ak sa doktorand nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť v určenom termíne na dizertačnej
skúške a vopred sa ospravedlní predsedovi skúšobnej komisie, môže mu predseda určiť
náhradný termín. Odstúpenie od skúšky alebo neospravedlnená neprítomnosť doktoranda na
skúške sa hodnotí podľa klasifikačnej stupnice uvedenej v čl. 20 tohto študijného poriadku 
Časť A (FX – nedostatočne).
Doktorand, ktorý na skúške neprospel, môže skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí
troch mesiacov a najneskôr do jedného roka odo dňa neúspešne vykonanej dizertačnej skúšky.
Ak doktorand neprospel ani pri opakovaní dizertačnej skúšky, je vylúčený zo štúdia.
Platnosť dizertačnej skúšky sa určuje na obdobie piatich rokov od termínu jej konania.
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Čl. 24
Dizertačná práca a príprava na jej obhajobu
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Súčasťou štúdia každého študijného programu je záverečná práca, ktorá spolu s jej obhajobou
tvorí jeden predmet. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
Záverečnou prácou na treťom stupni vysokoškolského štúdia je dizertačná práca, ktorá má
charakter pôvodnej vedeckej práce.
Dizertačnou prácou študent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a
tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy
a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry.
Dielo musí byť originálne, vytvorené autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými
zdrojmi. Školské dielo nesmie mať charakter plagiátorstva, nesmie narúšať autorské práva
iných autorov. Autor je povinný dôsledne citovať použité informačné zdroje, uviesť menovite
a konkrétne výsledky výskumu iných autorov alebo autorských kolektívov citovaním
príslušného zdroja, presne opísať použité metódy a pracovné postupy iných autorov alebo
autorských kolektívov, zdokumentovať laboratórne výsledky a terénne výskumy iných autorov
alebo autorských kolektívov. Technika citovania sa riadi zvyklosťami v danej vednej oblasti
rešpektujúc príslušné štandardy a normy. V celom školskom diele je potrebné používať
rovnakú techniku citovania.
Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce na referát pre
doktorandské štúdium, ak získal najmenej 210 kreditov bez zarátania kreditov prideľovaných
za prijatie dizertačnej práce k obhajobe (30), pritom povinnosťou je absolvovanie všetkých
povinných aktivít počas doktorandského štúdia (napr. dizertačná skúška, povinné predmety).
Doktorand podáva žiadosť najneskôr 3 mesiace pred skončením svojho doktorandského štúdia.
Doktorand musí mať prostredníctvom ÚVIK zdokladované autorstvo minimálneho počtu
publikácií podľa všeobecných kritérií kreditového systému s tým, že v rámci kreditového
systému v dennej aj externej forme získal minimálne 30 kreditov za publikácie vo
vedeckom časopise kategórie A alebo B, v ktorých je minimálne v jednej z nich prvým
autorom a ktoré súvisia s témou dizertačnej práce (Tab. č. 3).
Doktorand je pred podaním žiadosti povinný zaslať dizertačnú prácu na kontrolu originality do
Centrálneho registra záverečných prác (CRZP) a podpísať licenčnú zmluvu. Školiace
pracovisko je povinné predložiť výsledok kontroly originality referátu pre doktorandské
štúdium ako súčasť dokumentácie na obhajobu. UVLF zabezpečí odoslanie oponentských
posudkov do CRZP.
K žiadosti o obhajobu dizertačnej práce doktorand predkladá:
a) žiadosť o obhajobu dizertačnej práce potvrdenú školiteľom a vedúcim školiaceho
pracoviska,
b) životopis,
c) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi a ohlasmi na ne,
d) dizertačnú prácu v slovenskom jazyku v štyroch vyhotoveniach,
e) CD (PDF a WORD formát),
f) posudok školiteľa a školiteľa konzultanta, ak bol určený,
g) potvrdenie o dizertačnej skúške,
h) autoreferát dizertačnej práce – 35 ks,
i) protokol o kontrole originality,
j) licenčnú zmluvu o použití diela – 3 vyhotovenia,
k) licenčnú zmluvu o použití dizertačnej práce – 3 vyhotovenia.
Doktorand predkladá dizertačnú prácu na obhajobu v slovenskom jazyku a spravidla v prvej
osobe množného čísla v minulom čase. Na návrh predsedu odborovej komisie a so súhlasom
rektora môže predložiť dizertačnú prácu aj v inom ako slovenskom jazyku.
Dizertačná práca spravidla obsahuje teoretický úvod, ktorý analyzuje aktuálny stav poznatkov
v danej problematike, charakteristiku cieľov, podrobný opis použitých postupov (metód práce,
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materiálu), dosiahnuté výsledky, ich vyhodnotenie, diskusiu, záver (so zdôraznením prínosu
pre prax) a zoznam použitej literatúry.
Rozsah dizertačnej práce a jej úpravu určuje Metodické usmernenie k vypracovaniu
záverečných prác. Odporúčaný typ písma je Times New Roman, veľkosť 12. Odporúčané
nastavenie strany - riadkovanie 1,5, okraje vľavo 3,5 cm, vpravo 2 cm, zhora a zdola 2,5 cm,
orientácia na výšku, formát A4. Dizertačná práca musí byť napísaná podľa platných pravidiel
slovenského jazyka (prípadne použitého cudzieho jazyka), vypracúva sa v tlačenej podobe
zviazané v pevnej väzbe (v tvrdých doskách) vytlačené jednostranne.
Po prijatí žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej práce, referát pre doktorandské štúdium
postúpi odborovej komisii žiadosť doktoranda spolu s dizertačnou prácou a ďalšími
sprievodnými materiálmi a požiada predsedu odborovej komisie študijného programu, v
ktorom doktorand študuje, aby navrhol troch oponentov.
Predseda odborovej komisie sa do 30 dní vyjadrí, či dizertačná práca zodpovedá svojou
úrovňou a formou požiadavkám, a či ju odporúča na obhajobu. Ak je stanovisko odborovej
komisie kladné, súčasne navrhne rektorovi troch oponentov.
Rektor na návrh garanta študijného odboru a predsedu odborovej alebo spoločnej odborovej
komisie a po splnení všetkých požadovaných náležitostí vymenuje troch oponentov, pričom
len jeden môže byť z UVLF.
Referát pre doktorandské štúdium zašle vymenovaným oponentom dizertačnú prácu a
autoreferát doktoranda so žiadosťou o vypracovanie posudku.
Oponent najneskôr do 4 týždňov po prijatí dizertačnej práce zašle oponentský posudok
predsedovi odborovej komisie alebo oznámi predsedovi odborovej komisie do 1 týždňa, že
posudok nemôže vypracovať. Ak oponent v stanovenom termíne nedodá oponentský posudok
na dizertačnú prácu a neurobí to tak ani do 10 dní po výzve, rektor vymenuje na návrh
predsedu odborovej komisie nového oponenta.
Školiteľ zabezpečí odoslanie dizertačnej práce s príslušnými identifikačnými údajmi na
overenie originality do centrálneho registra. Povinnosťou školiteľa je získať dva protokoly o
originalite dizertačnej práce, t. j. z centrálneho registra, podpísať a bezodkladne doručiť na
referát pre doktorandské štúdium. Školiteľ zároveň vypracuje posudok školiteľa, ktorý
obsahuje vyjadrenie k výsledku protokolu o originalite a vloží ho do systému AIS.
Licenčné zmluvy podpisuje rektor, prípadne ním poverená osoba do 30 dní odo dňa doručenia.
Jeden rovnopis každej z licenčných zmlúv dostane autor, druhý sa zakladá do osobného spisu
študenta na referáte pre doktorandské štúdium.
Referát pre doktorandské štúdium po doručení všetkých posudkov od oponentov postúpi do 15
dní žiadosť doktoranda o obhajobu dizertačnej práce spolu so všetkými náležitosťami, vrátane
posudkov oponentov, predsedovi komisie na obhajobu.
Predseda odborovej komisie, po doručení všetkých posudkov od oponentov, navrhne do 15 dní
rektorovi termín a miesto obhajoby dizertačnej práce. Predseda odborovej komisie navrhne
termín obhajoby tak, aby sa obhajoba konala pred dňom skončenia doktorandského štúdia.
Termín sa zverejní na úradnej výveske a webovom sídle UVLF.
Miesto a čas obhajoby určuje rektor, ktorý písomne pozve na obhajobu členov komisie,
oponentov, školiteľa a doktoranda. Zverejní oznam o jej konaní na webovom sídle UVLF, ako
aj informáciu o tom, kde a akým spôsobom sa záujemcovia môžu oboznámiť s dizertačnou
prácou a autoreferátom.
Každý, kto má o skúmanú problematiku a obhajobu dizertačnej práce záujem, môže podať
najneskôr týždeň pred konaním obhajoby predsedovi obhajovacej komisie svoje vyjadrenie,
alebo môže svoje poznámky predniesť ústne pri obhajobe. Pri obhajobe dizertačnej práce
doktorand zaujme k takýmto posudkom alebo poznámkam stanovisko.
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Čl. 25
Oponenti dizertačnej práce a ich posudky
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rektor vymenúva oponentov na základe návrhu predsedu odborovej komisie, ktorý môže
vychádzať z návrhu školiteľa. Oponenti sa vyberajú spomedzi odborníkov v odbore alebo
špecializácii odboru doktorandského štúdia, minimálne dvaja oponenti nie sú zamestnancami
UVLF.
Dizertačnú prácu posudzujú traja oponenti. Najmenej jeden oponent musí byť nositeľom
vedecko-pedagogického titulu profesor, alebo vykonávať funkciu profesora, alebo byť
nositeľom vedeckej hodnosti doktor vied, alebo výskumným zamestnancom s priznaným
kvalifikačným stupňom I. Ďalšími oponentmi môžu byť nositelia vedeckopedagogického titulu
docent, významní odborníci s akademickým titulom PhD., alebo starším ekvivalentom
akademického titulu.
Oponentom nemôže byť spoluautor publikácie doktoranda, jeho rodinný príslušník, priamy
nadriadený alebo podriadený v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovno-právnom
vzťahu.
Posudok oponenta obsahuje najmä vyjadrenie sa:
a) k aktuálnosti zvolenej témy,
b) k zvoleným metódam spracovania,
c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša,
d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy, techniky,
e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ.
Oponent v posudku na dizertačnú prácu uvedie aj svoje pripomienky, otázky a poznámky k
dizertačnej práci a vyjadrí sa k formálnej stránke vypracovania dizertačnej práce. V posudku
jednoznačne uvedie, či predložená práca spĺňa podmienky kladené na dizertačnú prácu.
Oponent hodnotí dizertačnú prácu podľa stavu poznania v danej oblasti v čase, keď doktorand
podal žiadosť o povolenie jej obhajoby. Oponentský posudok na záver obsahuje jednoznačné
vyjadrenie oponenta, či na základe predloženej dizertačnej práce navrhuje alebo nenavrhuje
udelenie akademického titulu PhD. Bez tohto vyjadrenia nemožno oponentský posudok
považovať za úplný.
Oponent na základe menovacieho dekrétu a žiadosti o vypracovanie posudku oponenta do 4
týždňov po doručení dizertačnej práce zašle v 2 vyhotoveniach posudok oponenta s
originálnym podpisom na referát pre doktorandské štúdium. Posudok zašle aj elektronickou
poštou na adresu referátu pre doktorandské štúdium.
Ak posudok oponenta nevyhovuje podmienkam ustanoveným v bode 4 tohto článku, rektor ho
vráti oponentovi na doplnenie alebo prepracovanie. Zároveň mu určí lehotu na jeho opätovné
predloženie, ktorá nemá byť dlhšia ako 30 dní.
Čl. 26
Obhajoba dizertačnej práce

1.

2.
3.
4.

Obhajoba dizertačnej práce je predmetom štátnej skúšky a musí sa vykonať najneskôr do 31.
augusta v poslednom akademickom roku jeho štandardnej dĺžky štúdia. Obhajoba dizertačnej
práce v nadštandardnej dĺžke sa musí uskutočniť najneskôr do dvoch rokov od uplynutia
štandardnej dĺžky štúdia, pričom sa musí uskutočniť najneskôr do 31. augusta druhého roka
jeho nadštandardnej dĺžky štúdia. V takomto prípade doktorand v dennej forme
doktorandského štúdia nepoberá štipendium, naďalej plní úlohy na školiacom pracovisku.
Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
Obhajoba prebieha pred členmi odborovej alebo spoločnej odborovej komisie pre obhajobu
dizertačnej práce schválenej VR.
Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať, ak je prítomných nadpolovičná väčšina členov
komisie z celkového počtu členov komisie oprávnených hlasovať, vrátane predsedu.
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Z troch oponentov môže chýbať jeden. Prítomnosť oponenta je nutná vtedy, ak v posudku
uviedol, že práca nespĺňa podmienky dizertačnej práce.
Oponenti sú členmi komisie a majú hlasovacie právo. Školiteľ sa zúčastňuje obhajoby, a ak je
členom komisie, má hlasovacie právo.
Obhajobu dizertačnej práce vedie predseda komisie, vo výnimočných prípadoch jeho zástupca,
resp. poverený člen komisie (s výnimkou školiteľa a oponentov).
Obhajoba dizertačnej práce sa koná formou stručnej prezentácie cieľov a výsledkov dizertačnej
práce, a vedeckej rozpravy medzi doktorandom, oponentmi, ďalšími členmi komisie na
obhajobu a ostatnými účastníkmi obhajoby o získaných poznatkoch a prínose dizertačnej
práce. Počas obhajoby dizertačnej práce sa skúma aj odôvodnenosť a hodnovernosť jej
záverov a návrhov, ktoré dizertačná práca obsahuje.
O výsledku obhajoby rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnia jej
členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí priebeh a
výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. Komisia a
oponenti v tajnom hlasovaní rozhodnú o tom, či navrhnú udeliť doktorandovi akademický titul.
Hlasovanie sa realizuje hlasovacími lístkami s textom „S udelením akademického titulu
súhlasím – nesúhlasím“. Hlasujúci prečiarkne lístok s textom, s ktorým nesúhlasí. Iná úprava
hlasovacieho lístka je neplatná. O výsledku hlasovania rozhoduje nadpolovičná väčšina
všetkých členov komisie oprávnených hlasovať.
O výsledku hlasovania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíše predseda a všetci prítomní
členovia komisie.
Výsledok hlasovania vyhlasuje predseda komisie na verejnom zasadnutí.
O priebehu obhajoby, položených otázkach a odpovediach sa pripraví zápis, ktorý sa prikladá
do osobného spisu doktoranda a výsledok sa vyznačí v AIS.
Návrh komisie na obhajobu dizertačnej práce, na udelenie alebo neudelenie akademického
titulu „doktor“ („philosophiae doctor“ v skratke „PhD.“) absolventovi doktorandského štúdia,
ako aj dokumentáciu o obhajobe a kompletný materiál doktoranda posudzuje rektor.
Ak obhajoba dizertačnej práce nebola v súlade so zákonom a týmto vnútorným predpisom,
rektor nariadi jej opakovanie.
Rektor zašle doktorandovi oznámenie o udelení alebo neudelení akademického titulu písomne
do 30 dní. Oznámenie sa doručuje do vlastných rúk.
Doklady o absolvovaní štúdia sa vydávajú do 45 dní od riadneho skončenia štúdia okrem
prípadov, ak absolvent súhlasí s neskorším vydaním týchto dokladov (§68 ods.7 zákona).
Ak ide o doktorandské štúdium, ktoré sa uskutočňuje v spolupráci s externou vzdelávacou
inštitúciou, vo vysokoškolskom diplome je uvedený aj názov tejto inštitúcie.
Ak vecne príslušná odborová komisia zistí, že žiadosť doktoranda o povolenie obhajoby
dizertačnej práce alebo dizertačná práca nespĺňa náležitosti, vyzve doktoranda, aby nedostatky
v určenej lehote odstránil, alebo dizertačnú prácu vzal späť.
Doktorand môže predloženú dizertačnú prácu a žiadosť o povolenie jej obhajoby vziať späť do
času, keď rektor písomne nepozval na obhajobu členov odborovej komisie, členov komisie pre
obhajobu, oponentov, školiteľa a doktoranda. Ak doktorand vezme predloženú dizertačnú
prácu a žiadosť o obhajobu späť po tomto termíne, komisia pre obhajobu uskutoční hlasovanie
o tom, či táto skutočnosť má rovnaký následok, ako má rozhodnutie komisie o neudelení
akademického titulu.
Doktorand, ktorému na základe výsledku obhajoby dizertačnej práce, alebo pre jeho
neospravedlnenú neúčasť na obhajobe komisia na obhajobu navrhla neudeliť akademický titul,
môže opätovne požiadať o povolenie obhajoby v tom istom študijnom programe najskôr po
uplynutí jedného roka odo dňa, v ktorom sa konala alebo mala konať obhajoba jeho dizertačnej
práce. Obhajobu dizertačnej práce možno opakovať iba raz, a to najneskôr do dvoch rokov od
uplynutia štandardnej dĺžky štúdia.
Ak je opakovaná obhajoba neúspešná, doktorandské štúdium sa považuje za definitívne
ukončené a neúspešné.
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23.

24.
25.

Obhajoba dizertačnej práce doktoranda UVLF v prípade, že je uzavretá dohoda o spoločných
obhajobách dizertačných prác, sa môže uskutočniť na zahraničnej vysokej škole pred komisiou
na obhajobu dizertačnej práce, v ktorej sú paritne zastúpení členovia UVLF určení podľa § 63
ods. 4 zákona a členovia určení zahraničnou vysokou školou.
Obhajoba dizertačnej práce doktoranda zahraničnej vysokej školy na UVLF sa uskutočňuje
rovnakým spôsobom.
Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.
Čl. 27
Autoreferát dizertačnej práce

1.
2.
3.

4.

5.

K obhajobe dizertačnej práce predkladá doktorand aj autoreferát, ktorý je stručným zhrnutím
jej základných výsledkov, vymedzenia jej prínosu a údajov o jej ohlase.
Autoreferát je spracovaný a vytlačený vo formáte A5 v rozsahu najviac 24 strán v počte 35
výtlačkov.
Autoreferát sa predkladá v slovenskom jazyku so súhrnom v anglickom jazyku v členení:
úvod, stručný prehľad problematiky, ciele dizertačnej práce, zvolené metódy spracovania,
dosiahnuté výsledky, prínos pre ďalší rozvoj vedy a prax.
Súčasťou autoreferátu je zoznam všetkých publikovaných prác doktoranda, ktoré majú vzťah
ku skúmanej problematike, ako aj ohlasy na ne s uvedením presných bibliografických údajov
a zoznam použitej literatúry.
Autoreferát sa zasiela oponentom, členom odborovej komisie a príslušným pracoviskám
podľa pokynov predsedu odborovej komisie najneskôr 6  8 týždňov pred obhajobou.
Čl. 28
Odborové alebo spoločné odborové komisie

1. Pre doktorandské študijné programy sú zriaďované odborové komisie. Členmi odborových
komisií môžu byť pracovníci vo funkcii profesora alebo docenta a odborníci, ktorí nie sú
zamestnancami UVLF s priznaným vedeckým kvalifikačným stupňom II a alebo II b.
2. Zloženie odborových komisií navrhuje rektor po konzultácii s garantom študijného programu a
schvaľuje VR, a v prípade spoločných odborových komisií aj príslušné vedecké rady fakúlt
a vedecké rady výskumných pracovísk.
3. Odborové komisie schvaľujú študijný plán, odporúčajú rektorovi zloženie komisií pre
prijímanie na štúdium v doktorandských študijných programoch, dizertačné skúšky a obhajoby
dizertačných prác a zúčastňujú sa na nich, vyjadrujú sa k metodike dizertačných prác a k
výročným hodnoteniam študentov.
4. Predsedom odborovej komisie je spravidla garant študijného odboru.
Čl. 29
Riadne skončenie doktorandského štúdia
1.

2.

Študent riadne skončí štúdium jeho absolvovaním podľa príslušného študijného programu, ak:
a) absolvoval všetky povinné predmety a predpísaný počet povinne voliteľných predmetov,
b) získal počas štúdia predpísaný počet kreditov stanovený pre príslušný stupeň štúdia,
c) úspešne vykonal štátnu skúšku predpísanú študijným programom a obhájil záverečnú prácu.
Študenti tretieho stupňa vzdelávania končia štúdium dňom obhajoby dizertačnej práce.
Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne
skončenie štúdia daného študijného programu.
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Čl. 30
Školné a poplatky spojené s doktorandským štúdiom
1. Školné a poplatky spojené so štúdiom na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej
a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje vnútorný
predpis č. 38  Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na
príslušný akademický rok.
Čl. 31
Doklady o absolvovaní doktorandského štúdia
1. Doklady o absolvovaní štúdia študijného programu na treťom stupni vysokoškolského
vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF
upravuje čl. 30 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 32
Prerušenie doktorandského štúdia
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Na prerušenie doktorandského štúdia sa vzťahujú ustanovenia zákona. Doktorand denného
štúdia môže prerušiť štúdium (i opakovane) v súhrnnom trvaní maximálne na
2 roky, s
výnimkou starostlivosti o dieťa do dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa. K žiadosti
doktoranda o prerušenie štúdia sa vyjadruje školiteľ.
O prerušení štúdia rozhoduje rektor na základe podanej žiadosti zo zdravotných dôvodov alebo
z iných vážnych dôvodov.
Rektor môže na žiadosť doktoranda prerušenie štúdia predĺžiť alebo aj predčasne ukončiť.
Prerušenie štúdia sa zaznamenáva do AIS. Po uplynutí doby prerušenia sa doktorand zaraďuje
do toho roku štúdia, v ktorom sa mu štúdium prerušilo. Skúšky a zápočty vykonané do termínu
prerušenia a absolvované termíny skúšok sú započítané.
Počas prerušenia štúdia nemá doktorand práva a povinnosti študenta.
Pri prerušení štúdia zo zdravotných dôvodov musí doktorand doložiť lekárske vyjadrenie.
Pri zápise po skončení prerušenia štúdia zo zdravotných dôvodov musí doktorand doložiť
lekárske vyjadrenie a súhlas s pokračovaním v štúdiu.
Čl. 33
Rozloženie štúdia pre gravidné študentky

1.

Základné podmienky rozloženia štúdia pre gravidné študentky na treťom stupni
vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akreditovaných študijných
programoch na UVLF upravuje čl. 32 tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 34
Iné skončenie

1.

Základné podmienky pre iné skončenie štúdia na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 33
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 35
Zanechanie štúdia štúdia

1.

Základné podmienky pre zanechanie štúdia na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 34
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
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Čl. 36
Vylúčenie zo štúdia
1.

Základné podmienky pre vylúčenie zo štúdia na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 35
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Čl. 37
Práva a povinnosti doktorandov

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Práva a povinnosti študentov upravuje § 69, 70 a § 71 zákona, Štatút UVLF a tento študijný
poriadok.
Školiace pracoviská na UVLF sú povinné vytvoriť doktorandovi dennej formy pracovné
podmienky tak, aby na pracovisku mohol plniť všetky časti svojho študijného plánu vrátane
evidencie jeho prítomnosti na školiacom pracovisku. Súčasťou pracovnej náplne doktoranda je
aj individuálne štúdium, ktoré môže realizovať aj mimo pracoviska, ale len so súhlasom
školiteľa.
Doktorand v dennej forme štúdia je povinný nahlásiť každú osobnú zmenu (rodinný stav,
adresu trvalého bydliska, zmenu zdravotnej poisťovne) najneskôr do 8 dní na referát pre
doktorandské štúdium.
Doktorand v dennej a externej forme štúdia musí absolvovať školenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Školenie zabezpečuje UVLF v spolupráci s referátom pre doktorandské
štúdium. O vykonanom školení sa vykoná zápis, ktorý sa založí do osobného spisu doktoranda.
Prítomnosť doktoranda v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku sa eviduje na
školiacom pracovisku, kde je doktorand zaradený. Doktorand v dennej forme štúdia so
súhlasom školiteľa má nárok na voľno v čase zimných i hlavných prázdnin, určených
harmonogramom akademického roka. Doktorand má právo byť na pracovisku aj počas
prázdnin tak, aby v plnom rozsahu splnil schválený individuálny študijný a vedecký plán.
Hlavným organizačným dokumentom práce doktoranda je jeho individuálny učebný plán
a z neho vyplývajúce prednášky, semináre a iné úlohy zadané školiteľom.
Medzi základné povinnosti doktoranda patrí:
a) v spolupráci so školiteľom vykonať výber predmetov z katalógu predmetov,
b) absolvovať všetky predpísané povinné a povinne voliteľné predmety,
c) absolvovať dizertačnú skúšku v predpísanom termíne,
d) odovzdať do Centrálneho registra záverečných prác elektronickú formu práce, zhodnú s
tlačenou,
e) vložiť dizertačnú prácu do AIS, vytlačiť test originality a 2-krát vyplnenú a podpísanú
licenčnú zmluvu o použití školského diela,
f) poskytnúť záverečnú prácu na kontrolu originality so súhlasom školiteľa tak, aby nedošlo
k narušeniu jeho vedeckej práce.
V prípade udelenia rektorského voľna študentom prvého a druhého stupňa a spojeného prvého
a druhého stupňa, vzťahuje sa toto voľno aj na študentov doktorandského štúdia v dennej
forme.
Čl. 38
Štúdium v zahraničí

1.

2.

Základné podmienky štúdia v zahraničí na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 37
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.
Doktorandské štúdium na UVLF môžu v slovenskom jazyku absolvovať aj zahraniční študenti
zo štátov EÚ a zahraniční doktorandi (samoplatcovia) študujúci v anglickom jazyku, pre
ktorých tento študijný poriadok platí v plnom rozsahu.
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3.

Doktorandské štúdium je možné absolvovať v rámci medzivládnej dohody s poskytovaním
štipendií v zmysle dohovoru medzi štátmi.
Čl. 39
Štipendiá

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Postup priznávania a poskytovania štipendií na UVLF upravuje vnútorný predpis č. 40 
Štipendijný poriadok UVLF.
UVLF poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium.
Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom
v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol
prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium. (§ 54
ods. 18 zákona).
Študent na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania má nárok na štipendium:
a) do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 9. platovej triedy a prvého platového
stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
b) po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 10. platovej triedy a prvého platového
stupňa podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje štipendiá z finančných zdrojov vyčlenených na tento
účel vo svojom rozpočte.
Doktorand nepoberá štipendium počas prerušenia štúdia a po dni uplynutia doby štúdia.
Poskytovanie štipendia pre doktorandov v dennej forme štúdia sa končí posledným dňom
mesiaca úspešnej obhajoby dizertačnej práce.
Čl. 40
Uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou

1. Diplomy, prípadne iné doklady o vysokoškolskom štúdiu veterinárskeho zamerania alebo
vykonaných skúškach, ako aj doklady o udelení vedecko-akademickej hodnosti (ďalej len
„doklad o štúdiu“) vydané zahraničnou vysokou školou platia na území Slovenskej republiky,
iba ak boli výslovne uznané. Uznávanie dokladov o vzdelaní upravuje osobitný zákon.
Čl. 41
Zápis na štúdium z inej vysokej školy a zmena študijného programu
1.

2.
3.
4.
5.

Žiadosť o zmenu študijného programu (vrátane formy doktorandského štúdia), školiteľa alebo
školiaceho pracoviska môže podať doktorand UVLF počas doktorandského štúdia v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa tým utvoria priaznivejšie podmienky na plnenie
študijného programu doktoranda.
O zmene študijného programu rozhoduje rektor, na základe žiadosti doktoranda a po vyjadrení
školiteľa a garanta študijného odboru.
Do času doktorandského štúdia sa započítava pomerná časť trvania absolvovaného študijného
programu pred zmenou doktorandského študijného programu.
Žiadosť nemôže podať študent, ktorý má v čase podania žiadosti prerušené štúdium alebo
ukončené štúdium.
Zápis na štúdium z inej vysokej školy je možný po absolvovaní prijímacích pohovorov.
Uznanie absolvovaných predmetov upravuje čl. 3 bod 11 tohto študijného poriadku.
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Čl. 42
Akademická mobilita
1.

Základné podmienky akademickej mobility na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania
v dennej a externej forme v akreditovaných študijných programoch na UVLF upravuje čl. 41
tohto študijného poriadku  Časť A − primerane.

III. časť
Prechodné a záverečné ustanovenia
Čl. 1
Prechodné ustanovenia
1.

Ustanovenia čl. 21 tohto študijného poriadku  Časť A − sa vzťahujú na študentov prijatých
na štúdium na UVLF od akademického roka 2016/2017.
Čl. 2
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Rozhodovanie o otázkach súvisiacich so štúdiom na UVLF, ktoré nie sú výslovne upravené
týmto študijným poriadkom, je v kompetencii rektora.
Študijný poriadok UVLF vrátane zmien podlieha schváleniu v AS UVLF, kedy nadobudne
platnosť. Účinnosť nadobudne dňom 01. 09. 2016.
Tento Študijný poriadok UVLF bol schválený na zasadnutí Akademického senátu UVLF dňa
01. 07. 2016. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Študijného poriadku UVLF sa ruší Študijný
poriadok UVLF zo dňa 15. 08. 2013.

V Košiciach dňa 01. 07. 2016

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
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Univerzity veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda Akademického senátu
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