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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O UVLF V KOŠICIACH 

 

Názov vysokej školy 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 

Začlenenie univerzity 
Univerzitná vysoká škola  

 

Typ vysokej školy   
Verejná vysoká škola  

 

Poslanie univerzity 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej len „UVLF“) bola 

zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. pôvodne ako Vysoká škola 

veterinárska v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

upravil zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Z. z. o zmene názvu Vysokej školy 

veterinárskej v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach upravil zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 569/2009 Z. z. o zmene 

názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 

UVLF je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie 

v Slovenskej republike. Je taktiež jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich univerzitné 

farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. 

Základnou úlohou UVLF je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne 

veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

veterinárskych vied a farmácie. 

Štúdium na UVLF sa riadi: 

a) zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) študijným poriadkom, 

c) študijným programom, 

d) štipendijným poriadkom, 

e) disciplinárnym poriadkom. 

 UVLF je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vzdeláva absolventov v nasledovných 

študijných programoch: 

1. kynológia (ďalej len „ŠP K“) 

2. bezpečnosť krmív a potravín (ďalej len „ŠP BKaP“) 

3. spoločný študijný program  náuka o živočíchoch (ďalej len „ŠP NoŽ“) 

4. všeobecné veterinárske lekárstvo (ďalej len „ŠP VVL“) 

5. hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“) 

6. farmácia (ďalej len „ŠP F“) 

7. trh a kvalita potravín (ďalej len „ŠP TaKP“) 

8. doktorandské študijné programy 

V ŠP K je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa; absolventom 

po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 

V ŠP BKaP je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). 

V ŠP NoŽ je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Bc.“ (bakalár). Je to spoločný ŠP 

so zahraničným partnerom a štúdium sa uskutočňuje v anglickom jazyku. 
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V  ŠP VVL a  v ŠP HP je možné absolvovať vysokoškolské vzdelanie doktorské  

6-ročné (spojený 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom 

ukončení je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva). ŠP VVL je možné za 

rovnakých podmienok ako v jazyku slovenskom za školné študovať aj v jazyku anglickom. 

V ŠP F je možné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (spojený 1. a 2. stupeň 

vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Mgr.“ 

(magister). 

V ŠP TaKP je možné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (2. stupeň 

vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený titul „Mgr.“ 

(magister). 

V zhode s § 2 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zabezpečuje UVLF 16 študijných  programov 3. stupňa v internej 

a externej forme. Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul „PhD.“ 

(philosophiae doctor). 

UVLF v Košiciach od akademického roku 2007/2008 poskytovala externú formu štúdia 

bakalárskeho ŠP K a ŠP BKaP,  a magisterského ŠP TaKP bezplatne. Od akademického roku 

2011/2012 zo zákona o vysokých školách vyplýva povinnosť vyberať školné za externú 

formu štúdia od študentov, ktorí začali študovať od uvedeného akademického roku. 

Povinnosť vyberať školné za nadštandardnú dĺžku štúdia a súbežné štúdium na viacerých 

vysokých školách nám od  akademického roku 2009/2010  vyplýva z novely zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách. 

 

VEDENIE UNIVERZITY 

 

Rektor 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektora: 21. 1. 2011 

 

Prorektori  

 

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium 

Meno a priezvisko: prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

Meno a priezvisko: doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 
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Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou  

Meno a priezvisko: doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

Kvestorka 

Meno a priezvisko: JUDr. Silvia Rolfová 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UNIVERZITY 
 

Predseda AS UVLF: 

MVDr. Peter Lazar, PhD. 
 

Predsedníctvo AS UVLF: 

 

1. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002, predseda AS od 1. 7. 2006  

2. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., člen AS od 1. 7. 2006,  predseda komory zamestnancov 

AS, podpredseda AS 

3. MVDr. Pavel Naď, PhD., člen AS od 8. 3. 2002, tajomník AS od 21. 3. 2011 

4. Andrej Récky, študent, člen AS od 1. 7. 2010, predseda komory študentov AS  

a podpredseda AS  od 1. 7. 2010 

 
Členovia Akademického senátu UVLF 

 

Komora zamestnancov 

1. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

2. doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006 

3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006  

4. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002 , predseda AS od 1. 7. 2006 

5. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., člen AS od 1. 7. 2006, predseda komory zamestnancov 

AS a podpredseda AS od 1. 7. 2006 

6. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

7. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007, tajomník AS od 21. 3. 2011 

8. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., členka AS od 1. 7. 2010 

9. doc. MVDr. Anna  Ondrejková, PhD., členka AS od 1. 7. 2010 

10. PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., člen AS od 1. 7.  2010 

11. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 

12. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., člen AS od 1. 7. 2006  

13. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.,  člen AS od 1. 7. 2002  

14. MVDr. Tatiana Weissová, PhD., členka AS od 18. 3. 2011 

 
Komora študentov 

1. Monika Dražovská, členka AS od 1. 7 .2010 

2. MVDr. Juraj Harkabus, člen AS od 1. 7. 2010 

3. Barbora Chvojková, členka AS od 1. 7. 2010 do 31.8. 2011 

4. Tomáš Krupa, člen AS od 1. 7. 2010 

5. Peter Ludha, člen AS od 24. 2. 2009 

6. Miroslava Matíková, členka AS od  24. 2. 2009  

7. Jana Polievková, členka AS od 8. 11. 2011 

8. Andrej Récky, člen AS od 1. 7. 2010, predseda komory študentov AS a podpredseda AS 

od 1. 7. 2010 
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VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 
 

Členovia akademickej obce 

 

1. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – predseda  

– mikrobiológia 

2. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.   

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

3. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

– veterinárna morfológia 

4. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

5. doc. MVDr. Peter Korim, CSc.   

– hygiena prostredia a potravín 

6. prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

7. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

– veterinárna chirurgia 

8. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

– hygiena prostredia a potravín  

9. prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.  

– infekčné a invázne choroby 

10. prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.  

– veterinárna morfológia 

11. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.   

– hygiena potravín 

12. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

– infekčné a parazitárne choroby zvierat 

13. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

– hygiena potravín 

14. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat 

15. prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. 

– hygiena prostredia a potravín 

16. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

17. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

– mikrobiológia 

18. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

19. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

– veterinárna fyziológia 

20. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

21. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

– biochémia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

1. PharmDr. Tibor Czuľba – prezident Slovenskej lekárnickej komory KSK 

– farmácia 
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2. RNDr. Tomislav Jurik, CSc. – predseda Predstavenstva  a generálny riaditeľ 

UNIPHARMA, a. s. 

– farmácia 

3. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. – člen Predsedníctva SAV Bratislava 

– veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. – dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave 

– farmácia 

5. prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach 

– farmakológia 

6. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV  

Bratislava 

– mikrobiológia a imunológia 

7. MVDr. Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov SR   

– všeobecné veterinárske lekárstvo 

8. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

– súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

9. doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc. – dekan Farmaceutické fakulty Veterinární 

a farmaceutické univerzity  Brno 

– farmácia 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

1. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa 

2. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. – predsedníčka, zamestnankyňa 

3. doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – člen, zamestnanec 

4. MVDr. Boris Vojtek – zástupca doktorandov 

5. Peter Ludha – zástupca študentov 

6. Andrej Récky – zástupca študentov 

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ  SÚČASTI  UNIVERZITY 

 

Katedry 

Katedra anatómie, histológie a fyziológie  

Katedra biológie a genetiky  

Katedra epizootológie a parazitológie  

Katedra farmakológie a toxikológie  

Katedra hygieny a technológie potravín  

Katedra chémie, biochémie a biofyziky  

Katedra mikrobiológie a imunológie  

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie  

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov  

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat  

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky  

Katedra lekárenstva a farmaceutickej technológie 

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/7
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/55
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/58
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/61
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/64
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/67
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/71
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/77
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/80
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/83
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/87
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/162
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Kliniky  

Klinika koní  

Klinika malých zvierat  

Klinika ošípaných  

Klinika prežúvavcov  

Klinika vtákov a exotických zvierat 

 

Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach 

Pracovisko analýzy DNA 

 

Informačné a pedagogické pracoviská 

Ústav vedeckých informácií a knižnica 

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach 

Redakcie univerzitných časopisov 

 

Účelové zariadenia 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica 

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

Jazdecký areál 

Študentské domovy  

Vysokoškolský F – klub 

TJ Slávia UVLF 

Edičné stredisko a predajňa literatúry 

Univerzitná lekáreň  

 

Vedecko-pedagogické pracoviská 

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici 

Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa v Zemplínskej 

Teplici 

 

SPRÁVNA  RADA  UNIVERZITY 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

SR: 

1. RNDr. Rudolf Bauer, poslanec, vymenovaný 8. 6. 2005 

2. Ing. Ján Dolný, T-Com, vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 16. 1. 2012 

3. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 24.7. 2008 

4. Ing. Jozef Hurný, generálny riaditeľ, Humenská mliekareň, a. s., Humenné, vymenovaný 

12. 6. 2009 

5. Ing. Ján Molnár, prezident MOF, s.  r. o., vymenovaný 4. 3. 2008 

6. JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja, vymenovaný 19. 4. 

2007, člen SR do 15. 12. 2011 

 

 

 

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/90
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/91
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/92
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/93
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/95
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Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 

7. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 19. 4. 2007  

– podpredseda 

8. Ing. Gabriel Fischer, PhD. – podnikateľ v oblasti energetických projektov, špecialista 

GR, a. s.,  SLOVENERGO, vymenovaný 23. 4. 2009 

9. Ing. František Knapík,  vymenovaný 19. 4. 2007 

10. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a. s., vymenovaný 23. 4. 2009  

– predseda 

11. Ing. Ján Farkaš, súkromný podnikateľ, vymenovaný 8. 6. 2005 

12. PhDr. Imrich Urbančík, CSc., Privatbanka, a. s., vymenovaný 8. 6. 2005, člen SR do 16. 

1. 2012 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

13. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., vedúci Katedry biológie a genetiky UVLF 

v Košiciach 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

14. Natália Stracenská, poslucháčka 5. ročníka ŠP F UVLF v Košiciach, členka SR do  22. 4. 

2011 

15. Peter Nováčik, poslucháč 5. ročníka ŠP VVL UVLF v Košiciach,  člen SR od 23. 4. 2011 

 

PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora 

3. Komisie rektora  
- Pedagogická komisia 

- Pedagogická komisia pre zahraničné  štúdium v anglickom jazyku  

- Prijímacia komisia 

- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže 

- Disciplinárna komisia pre pracovníkov UVLF v Košiciach 

- Disciplinárna komisia pre študentov UVLF v Košiciach 

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Komisia pre webové sídlo UVLF v Košiciach 

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami na UVLF v Košiciach 

- Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov 

- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť 

- Hospodárska komisia 

- Vyraďovacia komisia 

- Likvidačná komisia 

- Škodová komisia 

- Mzdová komisia 

- Ústredná inventarizačná komisia 

- Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
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II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A  ČINNOSTÍ UVLF 

V KOŠICIACH ZA ROK 2011 
 

V tejto časti výročnej správy uvádzame časový prehľad o zasadnutiach poradných 

orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné projekty riešené 

z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, významné projekty zo štrukturálnych 

fondov EÚ získané v roku 2011, významné návštevy, účasť univerzity na významných 

medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné spoločenské 

a športové podujatia. 
 

Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 2011: 

Vedenie univerzity:    každý týždeň 

Zasadnutie kolégia rektora:   23. – 24. 6. 2011, 27. 6. 2011  

Vedecká rada (VR):     17. 5. 2011, 6. 7. 2011, 8. 11. 2011 

Slávnostné zasadnutie VR:    20. 4. 2011 

Akademický senát (AS):   21. 2. 2011, 21. 3. 2011, 18. 4. 2011, 4. 7. 2011, 

10. 10. 2011,  12. 12. 2011 

Mimoriadne zasadnutie AS:    5. 1. 2011 

Zasadnutie správnej rady:    16. 5. 2011, 14. 12. 2011 

 

Významné udalosti: 

1. Nástup do funkcie rektora a prorektorov univerzity na funkčné obdobie rokov 2011 – 

2015 s účinnosťou od 1. 2. 2011, resp. 1. 3. 2011. 

2. Zaradenie do zoznamu európskych veterinárnych škôl ako „visited and approved 

establishments“, t. j. „navštívených a potvrdených veterinárnych škôl Európy“ na 

zasadnutí ECOVE  dňa 12. 4. 2011. 

 

UVLF v Košiciach je členom Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske 

vzdelávanie (EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education), 

ktoré zohráva významnú úlohu pri hodnotení kvality veterinárskeho vzdelávania 

a veterinárskych škôl v Európe, a to vytvorením systému evalvácie veterinárskych škôl 

založenej na naplnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES 

o uznávaní odborných kvalifikácií.  

V rámci Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie je evalvácia v 

kompetencii Európskej komisie pre veterinárske vzdelávanie (ECOVE – European Committee 

on Veterinary Education). Evalvácia sa vykonáva každých desať rokov na základe prijatého 

Európskeho systému evalvácie veterinárskeho vzdelávania, ktorý má spracované svoje 

Zásady (PPE – Principles and Process of Evaluation) a Štandardné pracovné postupy (SOP – 

Standard Operating Procedures). V súlade s nimi bola pripravená a vykonaná  aj evalvácia 

našej univerzity v dňoch 23. – 30. 10. 2005. Dva mesiace pred návštevou univerzity členovia 

evalvačného tímu dostali Sebahodnotiacu správu univerzity aj s prílohami spracovanú 

v trinástich kapitolách v súlade so štandardnými pracovnými postupmi.  Počas tohto 

hodnotenia experti evalvačného tímu navštívili pracoviská univerzity vrátane jej účelových 

zariadení, stretli sa so zamestnancami univerzity, jej absolventmi, študentmi,  zástupcami 

Komory veterinárnych lekárov SR a zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 

ako aj s praktickými veterinárnymi lekármi. Na základe výsledkov evalvácie bola evalvačnou 

komisiou vypracovaná Správa o návšteve Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 

ktorá obsahovala aj jeden pre univerzitu záväzný návrh, bez splnenia ktorého by univerzita 

nespĺňala nariadenie Európskej komisie 78/1027/EEC o veterinárskom vzdelávaní. Týmto 

návrhom, ktorý mal charakter záväzného odporúčania a  pre našu univerzitu bol zároveň aj 
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nedostatkom kategórie 1 (deficiency category 1), bola skutočnosť, že „objekty a zariadenia 

pre kone, zabezpečenie ich liečby, chirurgie, hospitalizácie a starostlivosti o ne musia byť na 

univerzite zlepšené z hľadiska zariadenia, vybavenia a personálu.“  Bez odstránenia tohto 

nedostatku by univerzita stratila mandát plnoprávneho člena EAEVE, stratila by šancu 

uplatniť sa na spoločnom európskom edukačnom trhu, absolventi školy by stratili kredit na 

európskom trhu práce, a teda univerzita by stratila svojich študentov. Univerzita by už  nikdy 

nebola schopná dobehnúť tento periodický systém evalvácie a nemala by šancu opätovne sa 

doňho zaradiť. 

I z uvedeného dôvodu nové vedenie univerzity ihneď po svojom nástupe do funkcie 

začiatkom roku 2007 pristúpilo k zásadným zmenám, ktoré vytvorili všetky predpoklady na 

odstránenie nedostatku kategórie 1. V prvom rade s účinnosťou od 1. 9. 2007 došlo na 

univerzite k zásadnej zmene jej organizačnej štruktúry. Bolo vytvorených päť kliník podľa 

druhov zvierat: klinika malých zvierat, klinika koní, klinika prežúvavcov, klinika ošípaných, 

klinika vtákov a exotických zvierat, dvanásť katedier pre základné a predklinické disciplíny 

a štyri účelové zariadenia (Školský poľnohospodársky podnik v Zemplínskej Teplici, Účelové 

zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, jazdecký areál a študentské 

domovy). Od akademického roku 2007/2008 boli prijaté aj nové učebné plány pre 6-ročné 

štúdium v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a v ŠP hygiena potravín založené na výučbe 

podľa druhov zvierat, ktoré sú zároveň v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, odporučeniami hodnotiacej správy 

a kreditovým systémom štúdia. A v neposlednom rade v novej organizačnej štruktúre 

univerzity boli personálne, priestorovo a materiálno-technicky vybudované univerzitné 

kliniky vrátane kliniky koní, ktorá disponuje v súčasnosti dostatočnými priestormi na 

výchovno-vzdelávaciu, klinickú a vedecko-výskumnú činnosť, a to predovšetkým 

vyšetrovňou s príručným vyšetrovacím laboratóriom, operačnou sálou, ustajňovacími 

priestormi na ustajnenie a hospitalizáciu koní. Súčasťou ustajňovacích priestorov je 

aj opláštený postnarkotizačný box. Boli taktiež zriadené priestory na izoláciu koní chorých 

alebo podozrivých z nákazy infekčnou chorobou. Na klinike koní bola zriadená aj mobilná 

klinika. Súčasťou kliniky koní je aj podkúvačská dielňa a jazdecký areál. Len za ostatné dva 

roky bolo na kliniku koní zakúpené prístrojové vybavenie a zariadenie za takmer 600 000.- 

EUR z projektov Európskej únie a ostatných finančných zdrojov a tesne pred dokončením je 

polyfunkčný objekt pre kliniku koní.  

Opakovaná návšteva univerzity bola vykonaná 28. – 29. 3. 2011. Experti evalvačného 

tímu strávili dva dni na klinike koní a jej zariadeniach, stretli sa s jej zamestnancami, 

študentmi a vedením školy. Na základe vykonanej návštevy experti evalvačného tímu 

vypracovali pre Európsku komisiu pre veterinárske vzdelávanie Správu o opakovanej 

návšteve Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorú zároveň predložili 

na jej rokovanie v Bruseli v dňoch 12. – 13. 4. 2011. Nakoľko predložená správa 

konštatovala, že univerzita v priebehu ostatných rokov odstránila všetky nedostatky, Európska 

komisia pre veterinárske vzdelávanie prijala rozhodnutie v prospech univerzity a  20. 4. 2011 

ju zaradila na zoznam visited and approved establishments.  

 

3. Akreditácia študijného programu neurovedy v študijnom odbore 4. 2. 16 neurovedy pre 3. 

stupeň vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. 

4. Inaugurácia rektora a prorektorov univerzity dňa 20. 4. 2011. 

 

Dňa 20. apríla 2011 sa konala v aule pavilónu morfologických disciplín slávnostná 

inaugurácia rektora a prorektorov. Po slávnostnom nástupe akademických funkcionárov 

predseda akademického senátu MVDr. Peter Lazar, PhD., vyhlásil výsledky voľby nového 

rektora univerzity pre funkčné obdobie rokov 2011 – 2015, ktorého Akademický senát UVLF 
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v Košiciach zvolil v tajnom hlasovaní na 

svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2010 

a ktorého 17. 1. 2011 s účinnosťou od 1. 

februára 2011 prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič vymenoval za 

rektora Univerzity veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach – prof. 

MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. Predseda 

senátu potom vyzval prof. Pilipčinca, aby 

zložil sľub rektora a prijal insígniu rektora  

univerzity ako symbol najvyššieho 

univerzitného úradu a právomocí s ním 

spojených.  

Akademický senát UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí konanom dňa 21. februára 

2011 zvolil  prorektorov univerzity pre budúce štvorročné funkčné obdobie. Za prorektorku 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť zvolil prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorku pre 

zahraničné a doktorandské štúdium prof. Ing. Oľgu Ondrašovičovú, CSc.,  prorektora pre 

vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., 

prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality  doc. MVDr. Petra Korima, CSc., a za 

prorektora pre klinickú  činnosť a styk s praxou zvolil doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD. 

Nasledovala ich inaugurácia, počas ktorej ich rektor dekoroval insígniou určenou prorektorom 

univerzity.  

Po skončení inaugurácie prorektorov sa novoinaugurovaný rektor prof. MVDr. Emil 

Pilipčinec, PhD., ujal slova a predniesol svoj inauguračný prejav.  Po jeho doznení atmosféru 

slávnostného zhromaždenia spestrili  hudobné skladby v podaní sólistov sláčikového kvarteta 

Štátnej filharmónie v Košiciach.  

 

5. Úprava insígnií univerzity v súvislosti so zmenou jej názvu a loga. 

 

Od 15. 1. 2010 nesie 

univerzita nový, rozšírený názov 

– Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Od 1. 3. 2011 sa začalo funkčné 

obdobie prorektorov, ktorých 

počet sa zvýšil o prorektora pre 

klinickú činnosť a styk s praxou. To si vyžiadalo úpravu insígnií UVLF v Košiciach. Okrem 

toho, že sa o jednu zvýšil počet prorektorských reťazí, zmenil sa prívesok na všetkých z nich. 

Na averze je logo a názov univerzity, na reverze je historická brána a motto –   COGNITIO 

IANUA SAPIENTIAE – Poznanie brána múdrosti. Protokolárny rozmer dodávajú rektorskej 

a promótorskej reťazi doplnené články so štátnym znakom.  

    

6. Vydanie pamätnej medaily univerzity po zmene jej názvu a loga s mottom UNUS 

MUNDUS UNA SALUS UNA MEDICINA – JEDEN SVET  JEDNO ZDRAVIE  

JEDNA MEDICÍNA vyrobenej v Mincovni Kremnica, š. p., z mosadze v pozlátenom 

vyhotovení a v patinovanom striebre a bronze, udeľovanej pri príležitosti životných 

jubileí, pri významných výročiach a za mimoriadny prínos k rozvoju univerzity. 

7. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Jána Hovorku v budove Slovenskej 

lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej univerzite vo  Zvolene dňa 16. 6. 2011 pri 

príležitosti Svetového roku veterinárskej medicíny. 
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 Z podnetu veterinárnych lekárov okresu Zvolen, Združenia veterinárnych lekárov 

hospodárskych zvierat a Komory veterinárnych lekárov SR vznikla myšlienka uctiť si 

zvolenského rodáka akademika Jána Hovorku, zakladateľa a prvého rektora Vysokej školy 

veterinárskej v Košiciach, profesora 

a vedúceho katedry parazitológie, 

zakladateľa a dlhoročného riaditeľa 

Helmintologického ústavu SAV 

v Košiciach,  okrem toho aj zakladateľa 

Vysokej školy poľnohospodárskeho 

a lesníckeho inžinierstva v Košiciach a  

dekana odboru poľnohospodárskeho 

inžinierstva tejto vysokej školy, a jedného 

z popredných a veľmi aktívnych česko-

slovenských vedcov v oblasti biologických 

vied. 

Pri príležitosti Svetového roku veterinárskej medicíny bola zhotovená pamätná tabuľa 

akademika Hovorku a 16. júna 2011 slávnostne odhalená v budove bývalého Reálneho 

gymnázia vo Zvolene, kde  v roku 1932 maturoval. V súčasnosti táto historická budova slúži 

ako Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Technickej univerzity vo Zvolene. 

 Odhalenia sa zúčastnili rektor Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Ján Tuček, 

CSc., rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prorektorka UVLF 

v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV 

v Košiciach doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc.,  riaditeľ IVVL v Košiciach MVDr. Jozef 

Pokorný aj v zastúpení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, syn akademika 

Hovorku MVDr. Ivan Hovorka, CSc., riaditeľka Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice 

Ing. Alena Poláčiková, riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Zvolene 

MVDr. Oľga Ľuptáková a prezident ZVLHZ MVDr. Dezider Góra. 

       

8. Promócie absolventov univerzity dňa 29. 6. 2011. 

9. Uvítanie do života knihy MVDr. Štefana Mártona V krajine ohlušujúceho ticha  

o veterinárnej expedícii v Mongolsku z  roku 1964 dňa 30. 6. 2011.  

 

Po 47 rokoch od napísania sa MVDr. Štefan Márton dočkal vydania svojho zápisníka  

z veterinárnej expedície v Mongolsku, ktorej sa zúčastnil 

ešte v roku 1964 ako člen expedície vyslanej vtedajšou 

Československou republikou na tlmenie slintačky, ktorá 

hrozila zdecimovať celé mongolské hospodárstvo 

sústredené na pastevný chov  zvierat.  MVDr. Štefan 

Márton sa narodil 13. mája 1932 v Biharkeresztesi. Po 

skončení Vysokej školy veterinárskej v Košiciach v roku 

1955 pracoval ako obvodný zverolekár a okresný 

zverolekár v okrese Šahy, ako vedúci veterinárneho 

strediska a vedúci pohraničnej veterinárnej služby okresu 

Levice.  

Dňa 30. júna 2011 sa za účasti autora MVDr. 

Štefana Mártona a jeho rodiny, spolužiakov a priateľov, 

a ďalších pozvaných hostí, medzi ktorými boli členovia 

vedenia univerzity, vedúci katedier, ústavov  

a prednostovia kliník, uvítala do života kniha jeho zážitkov a dojmov z pobytu v  Mongolsku 
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pod názvom V krajine ohlušujúceho ticha. Vo svojom príhovore rektor univerzity prof. 

MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., vysvetlil, prečo bola kniha vydaná v Edičnom stredisku UVLF 

v Košiciach, a prečo sa uvítanie do života dostalo do plánu podujatí Svetového roku 

veterinárskej medicíny 2011. Knihu robí výnimočnou jej významová hodnota, lebo je bez 

hrdinského pátosu oslavou veterinárnej profesie a poslania veterinárneho lekára, a zároveň je 

výrazom ľudskej odhodlanosti, vytrvalosti, nezlomnosti ducha a tela pri výkone svojho 

povolania za podmienok zďaleka nie ľahkých.  „Krstnou mamou“ bola doc. MVDr. Alica 

Kočišová, PhD., ktorú jej profesia tiež zaviala do ďalekého Mongolska a ktorá akt uvítania do 

života sprevádzala prianím, aby si kniha našla čo najviac čitateľov, ktorým po jej prečítaní 

zavonia typická mongolská plesnivcová step a Džingischánov nápoj. 

 Rektor univerzity prof. Pilipčinec odovzdal MVDr. Mártonovi zlatú medailu 

univerzity za popularizáciu veterinárskej profesie a šírenie dobrého mena slovenskej 

veterinárskej medicíny i univerzity. Potom sa ujal slova samotný autor, ktorý si  získal 

prítomných svojím majstrovským prejavom a právom si vyslúžil uznanie za neobyčajne 

zaujímavo, s humorom a ľahkosťou prerozprávané spomienky na Mongolsko a na vznik 

denníka.  

 

10. Slávnostné otvorenie akademického roku 2011/2012 dňa 12. 9. 2011. 

11. Zlatá  promócia absolventov akademického roku 1959/1960 dňa 16. 9. 2011. 

12. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov dňa 28. 10. 2011. 

13. Vybudovanie priestorov pre izoláciu koní chorých alebo podozrivých z nákazy infekčnou 

chorobou. 

14. Zriadenie a vybavenie mobilnej kliniky pre kone. 

15. Vybudovanie analytického laboratória, chirurgicko-ortopedického oddelenia pre 

prežúvavcov a sociálneho zariadenia pre potreby zabezpečenia praktickej klinickej 

a ostatnej výučby na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici k začiatku akademického roka 

2011/2012. 

16. Obnovenie rybníka na Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 

v Rozhanovciach. 

17. Uvítanie do života knihy Ing. Jána Keresteša  Zdravie a výživa ľudí dňa 15. 11. 2011. 

 

 Ing. Ján Keresteš 15. novembra 2011 vítal na pôde univerzity už v poradí tretiu knihu,  

tentokrát spolu s autorským kolektívom vydanú vysokoškolskú učebnicu Zdravie a výživa 

ľudí. Slávnostnej udalosti sa zúčastnili okrem pozvaných 

hostí z našej univerzity i kolegovia zo Štátnej  veterinárnej 

a potravinovej správy, Ústavu verejného zdravotníctva  

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva v Košiciach. Členmi  autorského 

kolektívu reprezentujúcimi univerzitu sú prof. MVDr. Jozef 

Bíreš, DrSc.,  a doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., a odbornou 

poradkyňou a oponentku je prof. MVDr. Oľga Burdová, 

PhD., uznávaná odborníčka z Ústavu hygieny a technológie 

mlieka na UVLF v Košiciach. Podľa jej hodnotenia táto 

vysokoškolská učebnica predstavuje široký a komplexný 

pohľad na zložitú a rôznorodú problematiku zdravia 

a výživy. Je zároveň pomôckou, ktorá pomôže v rámci 

Slovenska zvýšiť kvalitu vzdelávania študentov aj bežných 

spotrebiteľov. Pohárom sektu z rúk rektora univerzity prof. 

MVDr. Emil Pilipčinca, PhD., a autora Ing. Jána Keresteša 

bola uvítaná do života kniha, ktorej snaha postihnúť šírku 
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a komplexnosť tejto problematiky, rôznorodosť názorov i východísk je zrejmá z početného 

autorského kolektívu  i z úctyhodných viac ako tisíc strán. Ing. Ján Keresteš vo svojom 

vystúpení pripomenul najdôležitejšie myšlienky publikácie a zdôraznil individuálnu i 

spoločenskú nevyhnutnosť zmeniť prístup k problematike zdravia  v závislosti od potravín, 

ktorých pestrosť  a hlavne probiotický charakter je rozhodujúcim faktorom vplývajúcim na 

zdravotný stav obyvateľstva.  

 

18. Odhalenie pamätnej tabule akademika Františka Nižnánskeho na univerzite pri príležitosti 

jeho nedožitých stých narodenín dňa 18. 11. 2011. 

 

Dňa 18. novembra 2011 sa vo vstupnej hale ústavu epizootológie a preventívnej 

veterinárskej medicíny za prítomnosti rodiny, bývalých kolegov a priateľov odhalila pamätná 

tabuľa akademika Františka Nižnánskeho pri príležitosti jeho nedožitých stých narodenín, aby 

bola trvalou pripomienkou a poctou človeku, ktorý sa významným spôsobom zapísal do 

histórie veterinárnej medicíny nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy. A ak by do 

jeho života nečakane a tragicky nezasiahol osud, jeho meno by bolo zapísané aj v riadnom 

zozname profesorov našej univerzity. O tejto významnej osobnosti  veterinárskej medicíny, 

o jej živote, práci a vzťahu k našej univerzite  hovoril 

pred samotným odhalením tabule rektor univerzity 

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. Zvýraznil 

neobyčajnú činorodosť akademika Nižnánskeho, 

ktorý bol v roku 1941  pridelený do novozaloženého 

Štátneho diagnostického veterinárneho ústavu 

v Bratislave, ktorý sa zameriaval na vykonávanie 

laboratórnej diagnostiky a aj na prevenciu a tlmenie 

aktuálnych nákaz. V roku 1942 sa stal riaditeľom 

tohto vtedy jediného slovenského pracoviska 

veterinárnej laboratórnej diagnostiky a výskumu 

a vykonával túto funkciu 16 rokov až do marca 1958, 

kedy bol   počas politických previerok nespravodlivo 

odvolaný napriek dosiahnutým úspechom i napriek 

intervencii zainteresovaných veterinárskych inštitúcií 

a relevantných osobností, ktoré upozorňovali 

na neopodstatnenosť a škodlivosť tohto rozhodnutia. 

Akademik Nižnánsky však naďalej úspešne vedecky 

pracoval najprv v Biologickom ústave SAV, potom 

v Laboratóriu experimentálneho lekárstva  

Československej akadémie poľnohospodárskych vied 

v Bratislave a od roku 1963 riadil pobočku Výskumného ústavu veterinárskeho lekárstva 

Brno v Ivanke pri Dunaji. Výnimočne úspešná vedecká a organizátorská práca  akademika 

Nižnánskeho bola  po zásluhe ocenená jeho menovaním za člena vrcholných vedeckých 

inštitúcií. V roku 1955 bol zvolený za člena korešpondenta Slovenskej akadémie vied a v roku 

1958 za člena korešpondenta Československé akademie zemědělských věd. 

Akademik Nižnánsky bol pomerne častým a vítaným hosťom aj na našej vysokej 

škole. Vystupoval na vedeckých konferenciách, bol členom vedeckej rady školy, členom 

komisií pre udeľovanie vedeckých hodností, oponentom kandidátskych a habilitačných prác 

či záverečných správ. Bol tiež spoluautorom viacerých učebníc. Externe prednášal vybrané 

kapitoly z epizootológie a infektológie a jeho prednášky sa vyznačovali nielen vysokou 

odbornosťou, ale tiež obdivuhodným spôsobom vyjadrovania a prezentácie.  
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  Akademik Nižnánsky počas svojej riadiacej i vedeckej kariéry narážal mnohokrát na 

nepochopenie a na prekážky zo strany kompetentných pri presadzovaní progresívnych 

postupov v boji proti zoonózam či iným nákazám. Napriek výnimočnému medzinárodnému 

uznaniu  a bohatým aktivitám na domácej pôde sa mu nie vždy dostalo patričného uznania. 

Naša univerzita ale dokázala oceniť odborné i ľudské kvality akademika Nižnánskeho  a bol 

jej vedeckou radou navrhnutý za profesora epizootológie. Riadneho menovania sa už ale 

nedožil, mesiac na to podľahol zraneniam spôsobeným dopravnou nehodou. V Bratislave 21. 

decembra 1967 vydýchol naposledy. Vedecká rada vtedajšej Veterinárskej fakulty 

v Košiciach dňa 6. júna 1968 schválila menovanie nebohého akademika za profesora in 

memoriam.  

 Slova sa potom ujal syn akademika Nižnánskeho – Ing. František Nižnánsky, ktorý sa 

vo svojom mene i v mene svojich súrodencov poďakoval všetkým tým, ktorí sa podieľali na 

uskutočnení tejto pocty, z ktorých vyzdvihol  rektora našej univerzity, ďalej doc. MVDr. Jána 

Jantošoviča, CSc., a MVDr. Ľuboslava Lorinčáka. Osobitne vyslovil poďakovanie MVDr. 

Jánovi Šiškovi, ktorý bol jedným z hlavných hnacích motorov pri naplnení  myšlienky 

vzdania tejto pocty, a to nielen ako kolegovi, ale aj ako rodákovi,  pretože obaja pochádzajú z 

Brestovian. Svoj príhovor ukončil slovami zadosťučinenia, že si veterinárska univerzita –  jej 

učitelia a študenti – spomínajú na ich otca. Jeho pamätná tabuľa sa nachádza na správnom 

mieste, lebo košická veterinárska univerzita, v tom čase veterinárska fakulta, bola pre neho 

veľmi dôležitá, prirástla mu k srdcu a bola mu druhým domovom. 

 Po doznení týchto slov potom rektor prof. Pilipčinec i Ing. Nižnánsky odhalili biele 

plátno z tabule.  

 

19. Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Michala Bartíka, DrSc., zakladateľa veterinárskej 

biochémie a toxikológie, akademického funkcionára a dlhoročného vedúceho Katedry 

chémie a biochémie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, pri príležitosti jeho 

nedožitých 90-tych narodenín dňa 9. 12. 2011. 

 

Dňa 9. decembra 2011 sa uskutočnilo odhalenie pamätnej tabule prof.  MVDr. 

Michala  Bartíka, DrSc. Vo vstupnej hale pavilónu chémie tak bude pripomínať pamiatku 

tohto významného biochemika a toxikológa 

žulová tabuľa z dielne akademického maliara 

Arpáda Račka. Pred samotným odhalením 

tabule sa v posluchárni pavilónu chémie stretli 

na seminári venovanom nedožitým 

deväťdesiatym narodeninám prof. Bartíka 

pozvaní hostia, medzi ktorými bol jeho syn  

MVDr. Michal Bartík a ďalšia rodina, bývalí 

kolegovia a priatelia, súčasní členovia katedry 

chémie, biochémie a biofyziky a členovia 

vedenia univerzity na čele s rektorom prof. 

MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., ktorý vo 

svojom príhovore predstavil život  a  dielo  

prof.  Bartíka, ktorý celý svoj profesionálny život zasvätil veterinárnej medicíne a chémii, a 

ktorý sa vyše štyridsať rokov podieľal  na založení a formovaní veterinárnej chémie, 

biochémie a toxikológie na našej univerzite. 

 Napriek vynikajúcim vedeckým a pedagogickým výsledkom nebola cesta získavania 

príslušných hodností pre prof. Bartíka bezproblémová. Po získaní hodnosti kandidáta vied na 

zasadnutí Vedeckej rady Vysoké školy zemědělské v Brne v roku 1961 a udelení vedeckej 

hodnosti doktora vied na zasadaní Vedeckej rady Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre  
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v roku 1969 nasledoval návrh na menovanie profesorom, ktorý bol prerokovaný a schválený, 

ale rozhodnutím orgánov Komunistickej strany Slovenska v roku 1970 bolo menovacie 

pokračovanie prerušené a prof. Bartík nesmel vykonávať pedagogickú prácu a učiť študentov 

riadneho denného štúdia do akademického roku 1980/81. Jeho menovanie profesorom bolo 

nakoniec s desaťročným omeškaním zavŕšené v roku 1980. Mnohé prekážky boli spojené s  

procesom budovania katedry, čo si vyžadovalo nemalé úsilie prof. Bartíka a celého kolektívu, 

podarilo sa im však  zaradiť toto pracovisko na špičku v biochemickom výskume v rámci 

celej republiky i za jej hranicami. Preto bolo nielen osobnou tragédiou, keď musel prof. Bartík 

v roku 1971 po 21-ročnom budovaní odovzdať z politických dôvodov vedenie katedry. 

 Šírka profesionálnych záujmov prof. Bartíka bola nevšedná. Za nové prístupy 

v diagnostickej praxi a zavedenie nových metód boli prof. Bartíkovi a jeho spolupracovníkom 

udelené tri zlepšovateľské preukazy, dve autorské osvedčenia Úradu pre vynálezy a objavy 

v Prahe a v akademickom roku 1988/89 bolo prof. Bartíkovi udelené zvláštne ocenenie ČSAV 

v Prahe za dosiahnuté výsledky výskumu v oblasti vývoja originálnych metód na stanovenie 

aktivity pepsínu. 

 Prof. Bartík okrem vedenia ústavu a katedry zastával v rokoch 1953 až 1957  aj 

akademickú funkciu prodekana pre pedagógiu vtedajšej Veterinárnej fakulty VŠP v Nitre, bol 

dlhoročným členom vedeckej rady, bol tiež školiteľom, predsedom alebo členom komisií pre 

obhajoby kandidátskych dizertačných prác vo vedných odboroch biochémia živočíchov 

a človeka, biochémia, veterinárna toxikológia či vnútorné choroby hospodárskych zvierat. 

V rámci publikačnej činnosti je autorom troch knižných publikácií, z ktorých jedna bola 

vydaná v anglickom jazyku, dvoch skrípt, vyše 150 časopiseckých publikácií. Absolvoval 

vyše 200 odborných prednášok na rôznych veterinárnych, lekárskych, biochemických 

a chemických konferenciách a seminároch doma i v zahraničí. V roku 1978 udelil výbor 

Českej matice technickej v zhode s Ministerstvom školstva Československej republiky 

vysokoškolskej učebnici Bartík – Piskáč Veterinární toxikologie prémiu za vysokoškolskú 

učebnicu vynikajúcej úrovne.   

 Nasledovala spomienka od prof. Ing. Jána Blahovca, CSc., jedného zo žiakov  

postgraduálnej vedeckej výchovy prof. Bartíka a tiež jeho krajana, ktorá obsiahla hodnotenie 

jeho organizačnej, vedeckej, pedagogickej a publikačnej práce, pričom každá z týchto oblastí 

bola po zásluhe hodnotená mimoriadne pozitívne.  

Do tretice vystúpila doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc.,  s prezentáciou vedeckého 

výskumu a jeho výsledkov z čias, keď pracovala  u prof. Bartíka. Vo svojej prezentácii sa 

zamerala na obdobie vývoja moderných, citlivých a špecifických diagnostických analytických 

postupov pre viaceré proteolytické enzýmy (chymotrypsín, pepsín, aminopeptidázy kuracieho 

krvného séra) a následnú modifikáciu pepsínovej metódy pre jej použitie pomocou 

mikrotitračnej platničkovej technológie. 

Po odznení prezentácie oslovila doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., vedúca katedry 

chémie, biochémie a biofyziky, prítomných, ktorí by sa ešte chceli podeliť o svoje spomienky 

na prof. Bartíka. Vo svojom vystúpení si na prof. Bartíka zaspomínal MVDr. Štefan Karahuta 

ako na aktívneho vedúceho Jazdeckého oddielu Slávia VŠV v Košiciach. Zvýraznil najmä 

profesorov entuziazmus, obetavosť a porozumenie pre túto činnosť svojich zverencov. Po 

vystúpení ďalšieho spolupracovníka RNDr. Jozefa Kupku, DrSc., kolegu z čias zakladania 

katedry, sa ujal slova MVDr. Michal Bartík, aby vyslovil v mene celej rodiny poďakovanie 

rektorovi a vedeniu univerzity za ocenenie, ktoré sa dostalo jeho otcovi prof. Bartíkovi, i celej 

Katedre chémie, biochémie a biofyziky UVLF v Košiciach za organizáciu podujatia. 

Odhalenie samotnej pamätnej tabule rektorom univerzity prof. Pilipčincom a MVDr. 

Bartíkom tak bolo slávnostným vyvrcholením celého podujatia.  
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20. Odhalenie busty prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., zakladateľa zoohygieny a dlhoročného 

akademického funkcionára Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, pri príležitosti jeho 

nedožitých 90-tych narodenín dňa 15. 12. 2011. 

 

 V knižnici katedry mikrobiológie a imunológie bola 15. decembra 2011 odhalená 

busta nestora zoohygieny prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc.,  pri príležitosti nedožitého 90-

teho výročia jeho narodenia z dielne akademického sochára Arpáda Račka. V príhovore 

rektora univerzity prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., zaznelo, čím sa profesor Rosocha 

zapísal do análov univerzity od svojho nástupu  na Ústav mikrobiológie a všeobecnej hygieny  

novozriadenej Vysokej školy veterinárskej v Košiciach v roku 1950. Keď v roku 1952 

vznikol ústav zoohygieny, vedecké a organizačné predpoklady predurčovali prof. Rosochu na 

miesto vedúceho ústavu. V roku 1961 bol habilitovaný a roku 1965 získal titul profesor pre 

vedný odbor epizootológia a sérológia. Celý svoj život až do odchodu do dôchodku  pracoval 

na  katedre mikrobiológie a zoohygieny, v rokoch 1980 – 1987 ako jej vedúci. 

V odborných kruhoch je meno prof. Rosochu spojené so založením zoogygieny  nielen 

na našej univerzite, nielen na Slovensku, ale v celosvetovom meradle, keďže to bol práve on, 

ktorý stál  pri počiatkoch budovania priateľských kontaktov a odbornej komunikácie medzi 

zoohygienikmi z východných a západných európskych štátov v šesťdesiatych rokoch 

minulého storočia. Podnetom bola 

predovšetkým vtedy sa rozvíjajúca 

živočíšna výroba a zmeny v chovoch 

hospodárskych zvierat smerujúce k 

intenzifikácii, ako aj s nimi spojené 

zdravotné riziká. Snahy o zlepšenie 

výmeny informácií a vedeckej 

spolupráce vyvrcholili ustanovujúcou 

schôdzou Medzinárodnej 

zoohygienickej spoločnosti 

(International Society for Animal 

Hygiene - ISAH) v Budapešti. Prof. 

Rosocha bol členom predsedníctva i 

podpredsedom spoločnosti, pričom významné je obdobie jeho pôsobenia vo funkcii jej 

predsedu  spojené s konaním IV. medzinárodného zoohygienického kongresu v roku 1982 vo 

Vysokých Tatrách. Závery a výstupy tohto kongresu priniesli množstvo vedeckých poznatkov 

pre ďalší pokrok pri riešení problémov hygieny chovu zvierat, a to nielen na teoretickej, ale aj 

praktickej úrovni. Vtedajšie obdobie  v poľnohospodárstve vyznačujúce sa spomínaným 

nástupom intenzifikácie a koncentrácie výroby, a s tým súvisiacimi problémami, si 

vyžadovalo usmerňovať tieto aktivity tak, aby požiadavky hygieny chovu zvierat boli 

dodržané, ale zároveň sa nestali prekážkou ďalšieho rozvoja, ba práve naopak, aby prispievali 

k udržiavaniu dobrého produkčného zdravia vo veľkochovoch hospodárskych zvierat. 

Dlhoročná a uznávaná vedecká a organizačná činnosť prof. Rosochu v spoločnosti bola 

ocenená udelením trvalého čestného členstva v predsedníctve v roku 1991. 

Bol iniciátorom nadväzovania družobných stykov s mnohými európskymi 

veterinárskymi univerzitami, prispel k formovaniu a orientácii výskumu na našej univerzite, 

ktorého výsledky sa potom realizovali vo veterinárskej praxi a prispievali k zavádzaniu 

najmodernejších prvkov zoohygieny do živočíšnej veľkovýroby. Významnou súčasťou jeho 

pôsobenia na našej univerzite bola jeho dlhoročná pedagogická  a organizačná činnosť. 

V rokoch 1959 – 64 bol prodekanom pre výskum na Veterinárskej fakulte v Košiciach 

a v rokoch 1969 – 76, po opätovnom získaní samostatnosti školy,  prorektorom pre vedecko-

výskumnú činnosť. 
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 Keďže katedra mikrobiológie a zoohygieny dnes už v tejto podobe neexistuje, na 

organizácii podujatia sa podieľali katedra mikrobiológie a imunológie a katedra životného 

prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky. Vzácnymi hosťami boli rodinní príslušníci 

– dcéra doc. MUDr. Ivana Valočíková, PhD., s manželom a súrodenci prof. Rosochu 

s rodinami. 

Prítomným sa prihovorila aj prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre 

zahraničné a doktorandské štúdium. Jej spomienky vychádzali z osobných skúseností 

a zážitkov, keďže dvadsať rokov od príchodu na univerzitu  a zaradení na katedru 

mikrobiológie a zoohygieny patrila k pracovnému kolektívu, ktorý viedol prof. Rosocha. 

Medzi prítomnými bol aj autor busty majster Arpád Račko, ktorý z rúk dcéry prof. Rosochu 

prevzal kyticu kvetov spolu s poďakovaním. Krátko na to rektor prof. Pilipčinec a doc. 

Valočíková sňali z busty plátno a odhalili ju pred očami prítomných. Po prekonaní dojatia 

vyslovila dcéra prof. Rosochu v mene celej rodiny poďakovanie všetkým, ktorých zásluhou sa 

takýmto spôsobom vzdala úcta ich milovanému otcovi, manželovi, bratovi a strýkovi.  

 

Strategické rozhodnutia: 

1. Vytvorenie funkcie prorektora pre klinickú činnosť a styk s praxou. 

2. Zriadenie Edičného strediska a predajne literatúry Univerzity veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach ako samostatného účelového zariadenia. 

3. Zriadenie Univerzitnej lekárne Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

ako samostatného účelového zariadenia. 

 

 Dňa 3. novembra 2011 bola slávnostným prestrihnutím pásky rektorom univerzity 

prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., a  predsedom Slovenskej lekárnickej komory 

PharmDr. Tiborom Czuľbom otvorená novozriadená univerzitná lekáreň. Obaja vyslovili 

túžbu a presvedčenie, aby sa úloha tejto 

lekárne naplnila čo najskôr a stala sa tak 

významnou a nezastupiteľnou inštitúciou 

vo vzdelávaní študentov farmácie najmä 

pri  dosiahnutí súladu medzi praktickou 

výučbou študentov a lekárenskou praxou.  

 V roku 2006 bolo Univerzite 

veterinárskeho lekárstva v Košiciach 

priznané právo udeľovať akademický titul 

magister absolventom dennej formy štúdia 

päťročného magisterského študijného 

programu farmácia.  Akademický senát  

schválil 21. 3. 2011 návrh na zriadenie 

univerzitnej lekárne a 1. júla 2011 sa začalo s prácami na lekárni, kde sa po úpravách  rozšírili 

priestory o učebňu pre študentov a lekáreň získala dokopy priestory o veľkosti 216 m
2
. 

Pokračovalo sa v zariaďovaní vnútorného vybavenia, vybavení lekárne prístrojmi do 

laboratória a počítačmi na prácu s lekárenským softvérom. Nasledovala druhá fáza 

zriaďovania univerzitnej lekárne. Časovo podstatne náročnejšia, týkajúca sa nevyhnutných 

administratívnych krokov. Bola poslaná žiadosť na regionálny úrad verejného zdravotníctva 

na rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky, žiadosť o vydanie stanoviska k začatiu 

podnikateľskej činnosti na miestny úrad pre mestskú časť Košice-sever a žiadosť s 

príslušnými prílohami na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, od ktorých boli získané všetky 

potrebné rozhodnutia. Ďalšou schvaľovacou inštitúciou bol Košický samosprávny kraj, ktorý 

po spracovaní všetkých príloh k žiadosti vydal príslušné rozhodnutie. Po pridelení kódu PZS 
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Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa mohli s poisťovňami uzatvoriť zmluvy 

a univerzitná lekáreň bola pripravená na začatie prevádzky.  

 Univerzitná lekáreň je špecializované výučbové zariadenie a samostatné účelové 

pracovisko univerzity, ktoré spolupracuje s klinikami a katedrami univerzity. Bude pre ne 

zabezpečovať na základe ich požiadaviek lieky, zdravotnícky materiál a doplnkový sortiment. 

Najbežnejšie z nich sa bude snažiť držať na sklade, a tým skrátiť dobu čakania na dodanie. 

Lekáreň je zároveň verejným zdravotníckym zariadením, zameraným na komplexné 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti pre ľudí a pre zvieratá. Sortiment lekárne je naozaj 

plnohodnotný a zahŕňa humánne a veterinárne lieky, zdravotnícky materiál, ale aj doplnkový 

sortiment. Univerzitná lekáreň bude zameraná na komplexné poskytovanie lekárenskej 

starostlivosti a na odbornú praktickú prípravu študentov v ŠP farmácia. V univerzitnej lekárni 

sa budú študenti zdokonaľovať v oblasti lekárenstva a v príprave individuálne pripravovaných 

liekov. Niektorí z nich tu absolvujú polročnú prax, ktorá ich pripraví na prácu lekárnika 

v lekárni. V univerzitnej lekárni sa stretnú aj so špecifickým materiálom a zariadením pre 

kliniky a aj s veterinárnymi liekmi, čím sa líši univerzitná lekáreň od bežných lekární. Cieľom 

činnosti univerzitnej lekárne je pripraviť študentov pre prax v súlade s požiadavkami 

Európskej únie. Študent sa tu naučí ovládať všetky činnosti, ktoré sa vo verejných lekárňach 

vykonávajú.  

                                                             

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ implementované v roku 2011: 

Operačný program Výskum  a vývoj: 

a) INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve 

s Parazitologickým ústavom SAV, 

b) Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach, 

c) Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s Lekárskou fakultou 

UPJŠ v Košiciach, Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, Technickou 

univerzitou v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach, 

d) Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu 

a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach 

a Ústavom materiálového výskumu SAV, 

e) Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy 

v partnerstve s Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach,  

f) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach, 

g) Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach II.   

 

Operačný program Vzdelávanie: 

a) Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF.  

 

Významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ získané v roku 2011: 

Operačný program Výskum  a vývoj:   

a) Kompetenčné centrum pre biomodulátory a  výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve 

s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach.     

 

Operačný program Vzdelávanie: 

a) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho 

vzdelávania. 
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Významné návštevy: 

 

1. Návšteva izraelského veľvyslanca Alexandra Ben-Zvi na univerzite dňa 14. 10. 2011. 

 

 Počas viac ako dvadsaťročnej tradície štúdia veterinárskej medicíny v anglickom 

jazyku bolo medzi  záujemcami z celého sveta mnoho študentov  z Izraela. Privádzalo ich 

k nám prostredie vysoko profesionálne a tolerantné. Obojstranne pozitívne skúsenosti týchto 

desaťročí boli vyzdvihnuté počas návštevy mimoriadneho 

a splnomocneného veľvyslanca Izraela Alexandra Ben-

Zviho, ktorý spolu s manželkou navštívil 14. októbra 

2011 našu univerzitu. Rektor univerzity prof. MVDr. 

Emil Pilipčinec, PhD., spolu s ďalšími členmi vedenia 

privítal hostí na pôde rektorátu a predstavil im históriu 

a najmä súčasnosť našej univerzity, ktorá si dlhodobo 

udržiava vysokú kvalitu veterinárskeho vzdelávania, ako 

o tom svedčia aj výsledky medzinárodnej evalvácie. 

Izraelský veľvyslanec Alexander Ben-Zvi  ocenil 

vzájomnú spoluprácu a naznačil ďalšie možnosti 

prehĺbenia kontaktov medzi inštitúciami poskytujúcimi veterinárske vzdelávanie v našich 

krajinách. Nasledovalo stretnutie veľvyslanca s izraelskými študentmi zakončené krátkou 

prehliadkou univerzitného areálu. 

 

2. Návšteva ministra hospodárstva Juraja Miškova a ministra práce, sociálnych veci a rodiny 

Slovenskej republiky Jozefa Mihála na univerzite dňa 10. 11. 2011. 

 

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania zorganizovala 10. 11. 

2011  v aule univerzity jednu z viacerých odborných  konferencií realizovaných v rámci 

Slovenska pod názvom  Malé a stredné podniky - základ trvalo udržateľnej ekonomiky. 

Program konferencie bol zameraný na  aktuálne témy týkajúce sa hroziacej ekonomickej 

recesie, vývoja regionálnych ukazovateľov podnikateľského prostredia a možnosti ich 

ďalšieho rozvoja, dôležitosti malých a stredných podnikov pre ekonomiku  a zmien 

potrebných  na podporu podnikania.  

Na konferencii vystúpili dvaja ministri vlády – Jozef Mihál, minister práce sociálnych 

vecí a rodiny, a Juraj Miškov, minister hospodárstva, ktorí sa v sprievode viacerých riaditeľov 

sekcií svojich ministerstiev  po jej  skončení stretli v zasadacej miestnosti s rektorom 

univerzity prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD., a ďalšími členmi vedenia. Téma 

rozhovoru nadviazala na tému  konferencie a diskutovalo sa o možnostiach zapojenia 

vysokých škôl do rozvoja malého a stredného podnikania vo všeobecnosti aj konkrétne 

v závislosti od zamerania našej univerzity na vzdelávanie veterinárnych lekárov 

a farmaceutov, a na to sa zameriavajúci výskum. Už dlhodobo sa hovorí o prepojení univerzít 

s praxou, a tak v centre rozhovoru bola práve transformácia vedeckých poznatkov 

z univerzitného do podnikateľského prostredia. Obaja ministri zhodne konštatovali, že UVLF 

v Košiciach, ktorá si dlhodobo udržiava vysokú kvalitu poskytovaného vzdelávania 

i vedeckého výskumu, ktorá úspešne využíva štrukturálne fondy na budovanie centra 

excelentnosti a na rozvoj svojho vedeckého potenciálu mnohokrát v spolupráci s partnermi 

z iných vysokých škôl a ústavov Slovenskej akadémie vied, má všetky predpoklady na 

úspešnosť transferu dosiahnutých výsledkov do praxe. 
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Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. World Veterinary Year – Opening Ceremony, 22. – 25. 1. 2011, Paríž, Francúzsko. 

 

Rok 2011 bol rokom 250. výročia založenia prvej veterinárnej školy v Lyone a bol 

vyhlásený za Svetový rok veterinárskej medicíny –  Vet2011.  Jeho hlavná myšlienka bola 

vyjadrená v hesle Vet for Health (veterinárny lekár pre zdravie), Vet for Food (veterinárny 

lekár pre potraviny), Vet for Planet (veterinárny lekár pre planétu). Cieľom všetkých podujatí 

organizovaných v jednotlivých krajinách sveta  bolo  zvýšiť informovanosť verejnosti o úlohe 

a poslaní veterinárskej profesie. Veterinárny lekár dnešnej doby nie je len lekárom 

a „advokátom“ zvierat, ale  najmä ochrancom verejného zdravia. Jeho kľúčovou úlohou je 

zabezpečiť potravinovú bezpečnosť, dohľad nad hygienou produktov živočíšneho pôvodu, 

kontrola chorôb spoločných pre ľudí a zvieratá - zoonóz, monitorovať kvalitu a zdravotnú 

bezchybnosť potravín a produktov živočíšneho a rastlinného pôvodu,  ako aj plniť svoje 

poslanie v biomedicínskom výskume a ochrane životného prostredia a biodiverzity.  

Naša univerzita spolu s Komorou veterinárnych lekárov SR sa zaradila medzi 

kooperujúce inštitúcie Vet2011 a zriadila organizačný výbor na národnej úrovni s cieľom 

pripraviť plán podujatí a aktivít  orientovaných na odbornú veterinársku komunitu  aj na 

širokú laickú verejnosť. Boli v ňom zaradené odborné a vedecké konferencie, kongresy, 

semináre, študentské konferencie z oblasti hygieny potravín, infekčných chorôb, ochrany 

životného prostredia a ďalších oblastí veterinárskej medicíny.  Národný organizačný výbor  

získal akreditáciu a  tieto podujatia boli zaradené do oficiálneho programu svetových podujatí 

Vet2011. Dôležitou súčasťou nášho snaženia boli populárno-náučné podujatia orientované na 

širokú verejnosť, ku ktorým patrila distribúcia informačných materiálov, prezentácie 

v materských, základných a stredných školách, na verejných akciách akými boli Dni mesta 

Košice, rôzne výstavy a besedy s rôznymi cieľovými skupinami ľudí.  V tomto nám boli 

mimoriadne nápomocní naši študenti, ktorí  prejavili obrovské nadšenie pre propagáciu 

veterinárskej profesie.  

Svetový rok veterinárskej medicíny bol oficiálne zahájený 24. januára 2011 

slávnostným ceremoniálom, ktorý sa konal vo Versailles za účasti európskej i svetovej špičky 

veterinárskej profesie vrátane zástupcov veterinárnych škôl. UVLF v Košiciach zastupovali 

jej rektor prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,  a prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť a predsedníčka národného výboru Vet2011 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

 

2. General Assembly 2011 – 24. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre 

veterinárske vzdelávanie, 11. – 12. 5. 2011, Lyon, Francúzsko. 

3. World Conference on  Veterinary Education, 13. – 15. 5. 2011, Lyon, Francúzsko. 

4. XVIII
th

 Annual Conference of Association of the Carpathian Region Universities na Petro 

Mohyla Black Sea State University, Jalta (Ukrajina) v dňoch 9. – 11. 6. 2011. 

5. VetNEST Annual Meeting, 29. – 30. 9. 2011, Vroclav. 

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

1. XXXII. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso, 11. – 13. 5. 2011. 

2. Účasť univerzity na 37. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 

AGROKOMPLEX 2009 v Nitre v dňoch 18. – 21. 8. 2011. 

3. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, IV. medzinárodná konferencia, UVLF 

v Košiciach,  7. – 8. 9. 2011. 

4. 6. ročník seminára doktorandov  venovaného pamiatke akademika Boďu, UVLF 

v Košiciach, 12. – 13. 9. 2011.   
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5. Ekológia a veterinárna medicína – medzinárodná vedecká konferencia venovaná 

nedožitým 90-tym narodeninách prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., UVLF v Košiciach,  

22. – 23. 9. 2011. 

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

1. Spoločná poľovačka na bažantiu zver konaná 21. 1. 2011 v poľovnom revíri Samostatná 

bažantnica. 

2. Ples farmaceutov konaný 26. 2. 2011 v hoteli Double Tree by Hilton. 

3. Zahájenie poľovnej sezóny 15. 4. 2011 v poľovnom revíri Samostatná bažantnica. 

4. Jazdecké preteky UVLF v Košiciach o Cenu rektora UVLF v Košiciach  konané dňa 6. – 

8. 5. 2011 v priestoroch jazdeckého areálu univerzity. 

5. Majáles 2011 konaný 26. 5. 2011 v priestoroch univerzitnej záhrady. 

6. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach) dňa 22. 9. 

2011. 

7. Jazdecké preteky – 15. ročník –  8. 10. 2011. 

 

8. Hubertus 2011 –  konaný 4. 11. 2011 so začiatkom v priestoroch pred starou radnicou 

mesta Košice a pokračovaním „lovu“ na líšku v okolí  Košíc. 

 

Meno Hubert v kalendári pripadá na 3. november. Tradičná jazda svätého Huberta sa 

zvyčajne organizuje v blízkosti tohto dátumu. Rozhodnutie preto padlo na piatok 4. novembra 

2011. Slávnostný nástup, dekoráciu a čítanie reglementu jazdy za účasti viacerých médií 

mohli tentokrát veľmi netradične, na živo, vidieť obyvatelia mesta priamo v centre Košíc na 

Hlavnej ulici. Po krátkych príhovoroch primátora mesta Košice Richarda Rašiho a  rektora 

univerzity prof. Emila Pilipčinca za asistencie predsedu Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF 

v Košiciach MVDr. Miroslava Martinčeka sa kone a jazdci presunuli do lesa v okolí Bankova, 

kde prebehol samotný hon na líšku. Tú nakoniec „ulovila“  domáca jazdkyňa Nikola 

Mikitová. Za súmraku pri účasti vedenia našej alma mater prebehol súd, kde boli „odsúdení 

všetci hriešnici“.  
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III.   INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na prvom, na spojenom prvom a druhom 

stupni, na druhom stupni a na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v slovenskom 

jazyku sa na UVLF v roku 2011 realizovala v akreditovaných bakalárskych, magisterských, 

doktorských a doktorandských študijných programoch. 

 

a. Študijné  programy, v ktorých UVLF poskytuje vysokoškolské vzdelávanie 

 

Študijné programy pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2011 vychovávala študentov v nasledovných študijných programoch pre 

prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program kynológia, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 

kynológia, 

2. študijný program kynológia, externá forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 

kynológia, 

3. študijný program bezpečnosť krmív a potravín, denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.2 hygiena potravín, 

4. študijný program bezpečnosť krmív a potravín, externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.2 hygiena potravín, 

5. spoločný študijný program náuka o živočíchoch, denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo. 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2011 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program  všeobecné veterinárske lekárstvo, denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom jazyku 

a v anglickom jazyku, 

2. študijný program hygiena potravín, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

3. študijný program farmácia, denná forma štúdia v rámci študijného odboru 7.3.1 

farmácia. 

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2011 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program trh a kvalita potravín,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

2. študijný program trh a kvalita potravín,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.2 hygiena potravín. 

 

Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2011 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania: 

1. študijný program hygiena potravín,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 

2. študijný program hygiena potravín,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 

6.3.2 hygiena potravín, 
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3. študijný program veterinárna morfológia a fyziológia,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia, 

4. študijný program veterinárna morfológia a fyziológia,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia, 

5. študijný program vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

6. študijný program vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

7. študijný program vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

8. študijný program vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny,  externá forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.4 vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných, 

9. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  denná forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia, 

10. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  externá forma 

štúdia v rámci študijného odboru 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia, 

11. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

12. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

13. študijný program infekčné choroby zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

14. študijný program infekčné choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

15. študijný program parazitárne choroby zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

16. študijný program parazitárne choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

17. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

18. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

19. študijný program výživa zvierat a dietetika,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.10 výživa zvierat a dietetika, 

20. študijný program výživa zvierat a dietetika,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.10 výživa zvierat a dietetika, 

21. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

22. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

23. študijný program veterinárna biochémia,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 4.1.22 biochémia, 

24. študijný program veterinárna biochémia,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 4.1.22 biochémia, 

25. študijný program mikrobiológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.7 

mikrobiológia, 

26. študijný program mikrobiológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.7 

mikrobiológia, 
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27. študijný program virológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.13 

virológia, 

28. študijný program virológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.13 

virológia, 

29. študijný program imunológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.15 

imunológia, 

30. študijný program imunológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 4.2.15 

imunológia, 

31. študijný program toxikológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 7.1.18 

toxikológia, 

32. študijný program toxikológia,  externá forma štúdia v rámci študijného odboru 7.1.18 

toxikológia. 

 

b. Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch uvádzajú tab. 1 

a 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov bol 2213. 

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v roku 

2011 bol 287. Z tohto počtu študovalo 169 študentov v dennej forme a 118 študentov 

v externej forme štúdia.  

Štruktúra študentov podľa študijných programov a formy štúdia bola nasledovná –  

v študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 115 študentov, v študijnom 

programe kynológia v externej forme študovalo 93 študentov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 54 študentov a v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín  v externej forme študovalo 25 študentov. 

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2011 bol 1731, všetci študovali v dennej forme štúdia, 

z toho 1608 v slovenskom jazyku a 123 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 659 študentov, v študijnom programe 

hygiena potravín študovalo 188 študentov a v študijnom programe farmácia študovalo 638 

študentov. V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo  v anglickom jazyku 

študovalo 123 študentov. 

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

9, z toho 6 študentov študovalo v dennej forme a 3 študenti študovali v externej forme štúdia, 

v oboch prípadoch sa jednalo o študentov študijného programu trh a kvalita potravín.  

Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania v roku 

2011 bol 184, z toho v dennej forme štúdia študovalo 120 študentov a v externej forme štúdia 

študovalo 64 študentov.  

V dennej forme štúdia v študijnom programe hygiena potravín  študovalo 9 študentov, 

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia študovalo 14 študentov,  

v študijnom programe vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných študovalo 9 študentov,  

v študijnom programe vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny študovalo 7 študentov, 

v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia študovalo 16 

študentov, v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia študovali  

3 študenti, v študijnom programe infekčné choroby zvierat študovalo 10 študentov,  

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat študovalo 17 študentov, v študijnom 

programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo študovali 2 študenti, v študijnom programe 

výživa zvierat a dietetika študovali 2 študenti, v študijnom programe hygiena chovu zvierat 

a životné prostredie študovalo 9 študentov, v študijnom programe veterinárna biochémia 

študoval 1 študent, v študijnom programe mikrobiológia študovalo 8 študentov, v študijnom 
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programe virológia študovali 2 študenti a v študijnom programe imunológia študovalo 11 

študentov. 

V externej forme štúdia v študijnom programe hygiena potravín študovalo  

12 študentov, v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia študovalo  

9 študentov, v študijnom programe vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných študovali  

3 študenti, v študijnom programe vnútorné choroby koní, malých zvierat a hydiny študovali  

4 študenti, v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia študovali 

3 študenti, v študijnom programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia študovali  

3 študenti, v študijnom programe infekčné choroby zvierat študovali 3 študenti, v študijnom 

programe parazitárne choroby zvierat študoval 1 študent, v študijnom programe súdne 

a verejné veterinárske lekárstvo študovalo 5 študentov, v študijnom programe výživa zvierat a 

dietetika študovali 2 študenti, v študijnom programe hygiena chovu zvierat a životné 

prostredie študovalo 14 študentov, v študijnom programe mikrobiológia študovali  

2 študenti, v študijnom programe imunológia študovali 2 študenti a v študijnom programe 

toxikológia študoval 1 študent. 

 

UVLF pri stanovovaní počtu prijímaných študentov na štúdium jednotlivých 

akreditovaných študijných programov vychádza z reálnych potrieb spoločenskej praxe a z 

odhadovaného percenta študentov, ktorí štúdium neukončia. V tab. 1 a 1a je uvedený 

evidovaný počet študentov UVLF k 31.10. 2011 a tiež vývoj počtu študentov univerzity v 

rokoch 2006 – 2011. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2006 po rok 2011 bol 

zaznamenaný nárast celkového počtu študentov približne o 50 %. Na prvom stupni 

vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu študentov v dennej forme 

štúdia oproti študentom v externej forme štúdia. Zvýšenie počtu študentov na prvom stupni 

vysokoškolského vzdelávania je spôsobené aj vyšším počtom študentov v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín, ktorí boli v akademickom roku 2010/2011 

a 2011/2012 prijímaní bez prijímacích testov. V študijných programoch spojeného 1. a 2. 

stupňa vysokoškolského vzdelávania došlo k nárastu počtu študentov o približne 50 % v roku 

2011 oproti roku 2005, čo súvisí so skutočnosťou, že od akademického roku 2006/2007 

poskytuje UVLF v Košiciach vysokoškolské vzdelávanie v akreditovanom študijnom 

programe farmácia.  

V študijných programoch tretieho stupňa vysokoškolského štúdia zaznamenávame 

stabilný záujem o štúdium. Z celkového počtu 186 študentov na  treťom stupni 

vysokoškolského štúdia v dennej forme študovalo 120 študentov,  z toho 3 zahraniční. 

Z počtu 66 externých študentov bolo 61 zo Slovenska a 5 zo zahraničia. Pri porovnaní vývoja 

počtu študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  došlo oproti roku 2006 

k nárastu počtu doktorandov v dennej forme štúdia o 42,5 %. 

 

c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

Mobilita študentov sa v akademickom roku 2010/2011 realizovala predovšetkým 

prostredníctvom programu ERASMUS,  CEEPUS a Národných štipendijných programov. 

Cieľom programu ERASMUS je podporovať vytvorenie európskeho vysokoškolského 

priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania 

k procesu inovácií. 

Cieľom programu CEEPUS je vytvorenie siete stredoeurópskych univerzít a realizácia 

mobilít študentov, doktorandov a učiteľov. Každá sieť pozostáva minimálne z troch univerzít 

z rôznych členských krajín programu CEEPUS.  

V akademickom roku 2010/2011 v rámci programu ERASMUS študovalo na 

zahraničných veterinárskych  a farmaceutických školách 27 našich študentov, prevažne zo 

štvrtých  a piatych ročníkov. Mnohým z nich dobrá jazyková a odborná príprava umožnila 
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vykonať skúšky z vybraných  študijných predmetov.  V  akademickom roku  2010/2011 boli 

zapojení do výmenného študijného  a stážového pobytu aj doktorandi v druhom  a treťom 

ročníku doktorandského štúdia. Najviac študentov študovalo v Českej republike (Brno), 

v Taliansku (Perugia, Padova), Rakúsku (Viedeň), Španielsku (Madrid, Cordoba, Leon, 

Lugo), Portugalsku (Lisabon, Coimbra, Porto, Vila Real) a Belgicku (Gent).  V akademickom 

roku 2010/2011 v rámci programu ERASMUS študovalo na našej univerzite 22 zahraničných 

študentov v anglickom jazyku z veterinárskych vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií  

z  nasledovných štátov –   Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, Turecko a Bulharsko. 

Vysielaní a prijímaní študenti študovali na spojenom prvom a druhom, resp. treťom stupni  

vysokoškolského vzdelávania.  Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy v tab. 6 

vyplýva, že počet vysielaných študentov sa oproti roku 2010 zvýšil o 22,7 %. Ešte výraznejšie 

sa  to prejavilo  na  počte  osobomesiacov  vysielaných  študentov,  kde  zvýšenie predstavuje  

56,5  %, čo poukazuje na predlžovanie doby štúdia a absolvovania schválených predmetov 

ako aj akceptácie  získaných ECTS .  

 

d. Údaje o záujme o štúdium a o prijímaní na štúdium na UVLF 

Prijímanie na štúdium a organizácia prijímacieho konania boli zabezpečované v súlade 

so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a v intenciách 

vnútorného predpisu č. 2 – Študijný poriadok a vnútorného predpisu č. 39 -  Postup pri 

prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium. 

Prijímacie testy pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku na akademický rok 

2011/2012 boli realizované v nasledovných termínoch – pre študijný program farmácia 

v dňoch 6. – 8. 6. 2011, pre študijný program hygiena potravín dňa 8. 6. 2011,  pre študijný 

program  všeobecné veterinárske lekárstvo dňa 9. 6. 2011,  pre študijný program kynológia 

dňa 10. 6. 2011 a na deň 13. 6. 2011 bol stanovený náhradný termín prijímacích testov pre 

tých uchádzačov o štúdium, ktorí sa  z vážnych dôvodov nemohli dostaviť na niektorý z 

riadnych termínov. 

Uchádzači o štúdium v bakalárskom študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 

boli prijímaní bez prijímacích testov a magisterský študijný program trh a kvalita potravín 

a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia sa v akademickom roku 

2011/2012 neotvárali. 

Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium študijných programov tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia sa v roku 2011 uskutočnilo 8. 7. 2011. 

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF na  akademický rok 2011/2012 je 

uvedený v prílohe výročnej správy v tab. 3a a 3b. Na základe uvedených údajov môžeme 

konštatovať, že záujem o štúdium na UVLF v študijnom programe  všeobecné veterinárske 

lekárstvo a kynológia v porovnaní  s predchádzajúcimi rokmi mierne stúpol a celkovo má 

stabilizovanú úroveň. Každoročne zaznamenávame zvyšujúci sa záujem o štúdium 

v študijnom programe farmácia, kde aj úroveň uchádzačov hodnotená výsledkami prijímacích 

testov a neskôr úspešnosťou štúdia  je vyššia. V študijnom programe hygiena potravín je za 

posledné tri roky stabilný záujem o štúdium.  Záujem o študijný program bezpečnosť krmív 

a potravín bol podstatne vyšší, a to najmä z dôvodu, že uchádzačov sme na základe 

rozhodnutia Akademického senátu UVLF prijímali bez prijímacích testov. Záujem o štúdium 

veterinárnej medicíny v anglickom jazyku má stúpajúcu úroveň, podobne ako aj záujem 

o štúdium spoločného študijného programu. Záujem o štúdium v doktorandských študijných 

programoch vzrástol oproti predchádzajúcim rokom a má viacero dôvodov. Najvýznamnejším 

dôvodom je snaha o získanie akademickej hodnosti PhD. ako základnej podmienky pre 

uchádzanie sa o pracovné miesto na univerzite ako asistent, vedecký pracovník, resp. 

uplatnenia sa vo vedeckých centrách excelentnosti. V akademickom  roku 2010/2011 bolo 

vypísaných pracoviskami UVLF 34 tém a  externými vzdelávacími inštitúciami 17 tém, 
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o ktoré sa mohli  záujemcovia uchádzať. Na dennú  a externú formu  doktorandského štúdia 

sa prihlásilo 44 uchádzačov. V akademickom roku 2011/2012 bolo na UVLF na 3. stupeň 

vysokoškolského vzdelávania v slovenskom jazyku prijatých 20 študentov do dennej formy 

štúdia (z nich nastúpilo na štúdium 15 študentov) a 11 študentov do externej formy štúdia. Na 

externých vzdelávacích inštitúciách boli do dennej formy štúdia prijatí 4 študenti a 1 študent 

bol prijatý do externej formy štúdia.  

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF môžeme konštatovať, že tento 

má za obdobie ostatných šiestich rokov stúpajúci trend, čo súvisí s rozšírením ponuky 

študijných programov o také programy, na ktoré je spoločenská objednávka. To súčasne 

vytvára aj záruku, že absolventi sa po ukončení štúdia uplatnia v odbore.  

Vedenie UVLF venuje veľkú pozornosť marketingovým a  public relations aktivitám 

za účelom maximálnej informovanosti širokej verejnosti o možnostiach štúdia na univerzite. 

Z uvedeného dôvodu mala univerzita svoje zastúpenie na vzdelávacích trhoch, akými boli 

podujatia  Akadémia 2011 – 15. ročník veľtrhu vzdelávania v dňoch 4. – 6. 10. 2011 

v Bratislave a PRO EDUCO 2011 – fórum vzdelávania, kariéry a inovácií v dňoch 22. – 24. 

11. 2011 v Košiciach. Informácia o univerzite bola uverejnená v príručke Kam na vysokú 

školu, Pred štartom na vysokú školu,  ako aj v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov 

venovaných štúdiu na vysokých školách. Navyše, podrobné informácie o štúdiu na univerzite 

sú pre uchádzačov aktualizované na jej webovom sídle. Propagácia  štúdia veterinárskej 

medicíny v anglickom jazyku je realizovaná formou prezentácií na zahraničných vzdelávacích 

trhoch, odborných konferenciách, publikovaním v dostupných  zahraničných časopisoch a na 

webovom sídle univerzity.   

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2010/2011 v študijných programoch pre prvý stupeň, pre 

spojený prvý a druhý stupeň a pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania ukončilo 

štúdium v slovenskom jazyku celkovo 216 absolventov. V študijnom programe všeobecné 

veterinárske lekárstvo promovalo 71 absolventov (z toho 6 absolventov  s vyznamenaním), v 

študijnom programe hygiena potravín promovalo 26 absolventov, v študijnom programe 

farmácia promovalo 71 absolventov (z toho 3 absolventi s vyznamenaním), v študijnom 

programe kynológia – denná forma promovalo 29  absolventov, v študijnom programe 

kynológia – externá forma promovalo 15  absolventov (1 absolvent s vyznamenaním) a v 

študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín promovali 4 absolventky. V študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku promovalo 37 absolventov zo 

zahraničia z nasledovných štátov – Izrael, Nórsko, Cyprus, Veľká Británia,  Island, Írsko, 

Švédsko a Nemecko, z toho 8 ukončili štúdium s vyznamenaním. V doktorandských 

študijných programoch úspešne ukončilo v akademickom roku 2010/2011 štúdium 34 

doktorandov, z toho 11 doktorandov v dennej forme štúdia a 23 doktorandov v externej forme 

štúdia. 

Promócie absolventov akademického roku 2010/2011 v študijných programoch pre 

prvý stupeň, pre spojený prvý a druhý stupeň a pre druhý stupeň vysokoškolského 

vzdelávania sa konali  dňa 29. 6. 2011 v Štátnom divadle v Košiciach. Cenou rektora za 

vynikajúce výsledky počas štúdia boli ocenení piati absolventi – MVDr. Dárie Mášová, 

MVDr. Yizhak Tivoli, MVDr. Victoria Louise Winstanley, Mgr. Lenka Bendíková a Mgr. 

Viliam Brazáni. Tieto promócie vstúpili do dejín histórie UVLF, pretože prvýkrát boli 

slávnostne promovaní absolventi študijného programu farmácia, čo bolo spojené aj so 

zložením slávnostného sľubu.  

V študijných programoch VVL a HP bol vykonaný prieskum uplatnenia našich 

absolventov v praxi a ich zamestnanosti v jednotlivých odvetviach. Na základe odpovedí 
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absolventov akademického roku 2010/2011 v dotazníku zaslanom na ich adresy bolo 

vyhodnotené uplatnenie absolventov. V študijnom programe  VVL 53,75 % absolventov našlo 

uplatnenie v privátnej veterinárnej praxi, 16,25 % pokračovalo v štúdium na treťom stupni 

vysokoškolského vzdelávania, 16,25 % pracuje ako reprezentant farmaceutických 

a veterinárnych firiem, 5 % je v inom odbore, 2,5 % sa uplatnilo v potravinárskom priemysle 

a 6,25  % absolventov bolo evidovaných ako nezamestnaní.  V študijnom programe  HP  24 % 

absolventov našlo uplatnenie  v potravinárskom priemysle, 24 % pracuje ako reprezentant 

farmaceutických a veterinárnych firiem, 20 % pokračovalo v štúdium na treťom stupni 

vysokoškolského vzdelávania, 20 % je v inom odbore, 4 % v štátnej veterinárnej 

a potravinovej správe a 8 % absolventov bolo evidovaných ako nezamestnaní. 

 

f. Úspechy, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Študenti doktorandského štúdia výsledky z vedeckej oblasti svojho štúdia každoročne 

prezentujú na rôznych zahraničných a domácich vedeckých a odborných podujatiach. V roku 

2011 za najvýznamnejšie považujeme vystúpenia našich doktorandov na seminári 

doktorandov, ktorého 6. ročník venovaný pamiatke akademika Boďa sa konal v  dňoch 13. a 14. 

septembra 2011 v pavilóne morfologických disciplín UVLF. V rámci dvojdňového seminára 

bolo predstavených spolu 38 príspevkov. Príspevky neboli tematicky obmedzené a pokrývali 

širokú škálu biologických vedných odborov – od molekulovej biológie, cez mikrobiológiu, 

parazitológiu, reprodukciu, fyziológiu trávenia a rôzne klinické disciplíny až po hygienu 

potravín, chov domácich i voľne žijúcich zvierat a životné prostredie.  Príspevky zo seminára 

doktorandov boli zverejnené v zborníku s názvom Vedecké práce  doktorandov 2011. Súčasťou 

seminára bola súťaž o najlepšiu prácu doktorandov.  

Výhercami sa stali – MVDr. Martin Bača (katedra hygieny a technológie potravín),   

MVDr. Ľuboš Korytár (ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny), MVDr. 

Martin Kožár (klinika malých zvierat), Mgr. Mária Chytilová (ústav imunológie),  MVDr. 

Viera Kolesárová (ústav genetiky),  MVDr. Zuzana Lacková (klinika prežúvavcov), MVDr. 

Katarína Rumanovská-Kuzyšinová (klinika vtákov a exotických zvierat, laboratórium 

gnotobiológie). 

Doktorandi UVLF sa pravidelne zúčastňujú konferencie určenej mladým vedeckým 

pracovníkom, ktorej organizátorom je Veterinárna a farmaceutická univerzita  Brno. V roku 

2011 organizovala už trinástu konferenciu, na ktorej vystúpili z UVLF MVDr. Peter Supuka, 

Mgr. Beáta Malčeková, MVDr. Kamil Kovács, MVDr. Andrej Renčko, MVDr. Milan Špalek, 

MVDr. Ľuboš Korytár, MVDr. Petra Ravaszová, MVDr. Jana Štofaníková, MVDr. Zuzana 

Lacková a MVDr. Lenka Lešková, ktorí prezentovali celkovo 12 referátov. 

Študenti UVLF sa zapájajú aj do športových aktivít. Na UVLF má dlhoročnú tradíciu 

jazdecký šport. S potešením môžeme konštatovať, že na Majstrovstvách Slovenska vo voltíži 

dňa 25. 9. 2011  získala druhé  miesto študentka 1. ročníka ŠP kynológia Slávka Zatlukalová. 

Na svetovej univerziáde v Číne sa v drese slovenskej basketbalovej reprezentácie predstavila 

aj študentka 3. ročníka ŠP VVL Kornélia Lászlóová. Družstvo študentov UVLF skončilo v 

košickej vysokoškolskej lige vo florbale  na  3. mieste. 

 

Ocenenia študentov v rámci UVLF 

 

Študenti UVLF sa už tradične v rámci prezentácie svojej vedecko-výskumnej činnosti 

zúčastňujú na študentských vedeckých a odborných konferenciách.  Dňa 4. mája  2011 sa pri 

príležitosti Svetového roku veterinárnej medicíny 2011 a pod záštitou rektora UVLF konal 54. 

ročník študentskej vedeckej konferencie (ŠVOČ). Na konferencii s medzinárodnou účasťou 

bolo  prezentovaných celkom 71 prác.  Rokovania 54. ročníka ŠVOČ prebehli v piatich 
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sekciách –  farmaceutickej a predklinickej, klinickej, sekcii hygieny potravín a prostredia 

a dvoch sekciách mladých vedeckých pracovníkov. Rektor UVLF na návrh jednotlivých 

komisií ocenil práce, ktorých prehľad po sekciách uvádzame nižšie. 

1. sekcia – farmaceutické a predklinické disciplíny – 1. miesto získala Monika 

Ďurišová (5. ročník ŠP F) za prácu Molekulárne mechanizmy regulácie vývinu 

preimplantačného embrya, na druhom mieste sa umiestnil Tomáš Reitschmied (1. ročník 

nadväzujúceho magisterského štúdia, Fakulta veterinárnej hygieny a ekológie Veterinárna 

a farmaceutická univerzita Brno) s prácou Antibiotická rezistence u baktérií Escherichia coli 

izolovaných z drůbeží brojlerů, a na treťom mieste skončila Anna Žeňuchová (5. ročník ŠP F) 

s prácou Bendiocarb a možné oxidačné poškodenie organizmu. 

2. sekcia – klinické disciplíny – 1. miesto získal Dávid Michalák (6. ročník ŠP VVL) 

za prácu Epidurálna anestézia pri ortopedických operáciách na kolennom kĺbe, na druhom 

mieste sa umiestnil Peter Čechvala (6. ročník ŠP VVL) s prácou Hypertrofická 

kardiomyopatia u mačiek a na treťom mieste skončil  Richard Fazekaš (6. ročník ŠP VVL) s 

prácou Časová následnosť výskytu ruje a ovulácie po podaní PGF2α v prípravku Oestrophan 

u kobýl.  

3. sekcia – hygiena potravín a prostredia –  1. miesto získala Martina Hedmegová (6. 

ročník ŠP VVL)  za prácu Výskyt neosporózy u psov na východnom Slovensku, na druhom 

mieste sa umiestnila  Ľudmila Stropnická (4. ročník Fakulta veterinárneho lekárstva 

Veterinárna a farmaceutická univerzita Brno) s prácou Výskyt endo a ektoparazitov u lama 

alpak v České republice, a na treťom mieste skončil Sivan Ritter (5. ročník ŠP VVL 

v anglickom jazyku) s prácou Evaluation of basic chemical and microbiological parameters in 

lake sediments in protected area Tajba.  

4. sekcia – mladí vedeckí pracovníci A – na 1. mieste sa umiestnili Tomáš Vasilenko  

a Peter Gál s prácou Galektín -1-3 rozdielne moduluje excíznej a incíznej rany u potkanov, na 

druhom mieste boli  Martin Kožár a Dávid Kňazovický s prácou Využitie chirurgickej terapie 

kožných defektov v klinickej praxi u orla kráľovského, a na treťom mieste skončila Ľudmila 

Grünermelová s prácou Nové pohľady na röntgenologické možnosti v diagnostickom procese 

patológií trachey u psa a mačky. 

5. sekcia – mladí vedeckí pracovníci B –  na 1. mieste sa umiestnili Antónia Marciová, 

Dana Marcinčáková, Jana Vantrubová a Eva Čonková s prácou Účinnosť vybraných 

esenciálnych olejov voči kvasinkám rodu Candida a Malassezia, na druhom mieste boli Mária 

Chytilová, Ľudmila Tkáčiková a Peter Reichel s prácou Štandardizácia metódy kvantitatívnej 

real-time PCR pri analýze génovej expresie receptorov TLR u prasiat, a na treťom mieste 

skončila Ivana Guľová–Hviščová s prácou Kliešť obyčajný (Ixodes ricinus) ako vektor 

bakteriálnych patogénov vo vybraných oblastiach Slovenska.  
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

          UVLF sa spolupodieľala na vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku (UTV), čo je 

záujmovo-vzdelávacia inštitúcia starších ľudí v súlade s koncepciou celoživotného 

vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. 

UTV je v rámci košických univerzít koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. 

Gestorom tohto vzdelávania za UVLF bol MVDr. Miroslav Húska, PhD. Počet zapísaných 

študentov bol 23 a počet absolventov akademickom roku 2010/2011 v študijnom programe 

veterinárna medicína bol 21.  Slávnostná promócia sa konala 13. 5.  2011 v Aule Maxima na 

TU v Košiciach. 

        UVLF má akreditované tri vzdelávacie aktivity pre ďalšie vzdelávanie –   ošetrovateľ 

ošípaných (číslo akreditácie 2000/3673/2005/163/1), výživa a produkčné zdravie zvierat (číslo 

akreditácie 2000/2007/387/1) a bezpečná aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných 

prípravkov (číslo akreditácie 2000/2008/402/1). Tieto vzdelávacie aktivity uskutočňujú 

zamestnanci univerzity na základe vyžiadania poľnohospodárskou a chovateľskou praxou. 

        Významným podielom sa pedagógovia UVLF podieľajú na realizácii atestácií, kurzov 

a školení, ktoré organizačne zastrešuje Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach. 

Tieto sa týkajú najmä problematiky výkonu štátnej správy vo veterinárnej oblasti, výkonu 

úradnej kontroly potravín a výkonu ochrany zvierat. Pri ďalšom vzdelávaní súkromných 

veterinárnych lekárov spolupracuje UVLF s Komorou veterinárnych lekárov SR 

organizovaním seminárov, workshopov a prednášok v rámci seminárov KVL SR, ktoré sú 

zabezpečované učiteľmi univerzity a sú zaraďované do Kalendária vzdelávacích akcií KVL 

SR a sú im prideľované vzdelávacie body, ktoré je každý člen KVL SR povinný získavať 

v rámci celoživotného vzdelávania. 

V rámci tohto vzdelávania pedagógovia UVLF realizovali v spolupráci s KVL SR 

nasledovné workshopy: 

1. Diagnostika ochorení srdca u psov  I. (EKG, RTG, echokardiografia) – úvod, základné 

princípy a postupy. 

2. Abdominálna ultrasonografia – vyšetrenie parenchymatóznych orgánov, GIT, 

 močového mechúra, prostata. 

3. Hematológia a transfúzna terapia v praxi malých zvierat. 

4. Diagnostický a terapeutický prístup k pruritickému pacientovi. 

5. Výber laboratórnej techniky pre diagnostiku ochorení zvierat a správne  postupy pri jej 

využití. 

6. Imobilizácia voľne žijúcich a ZOO zvierat v spolupráci s Účelovým zariadením pre 

chov a choroby zveri, rýb a včiel v  Rozhanovciach. 

7. Fundamentálne princípy starostlivosti o chrup koní. 

8. Diagnostika a manažment ochorení srdca u psov  II. (EKG, RTG, echokardiografia).  

9. Chronické renálne zlyhanie u mačiek – dlhodobý manažment pacienta. 

10.  Exotické vtáky, plazy a malé cicavce vo veterinárnej praxi II. ročník. 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF 

V KOŠICIACH  
 

Vedecko-výskumná činnosť je na UVLF vykonávaná v súlade s dlhodobým zámerom 

univerzity a je organizovaná predovšetkým v rámci katedier a  kliník, kolektívy ktorých sa 

spoločne uchádzajú o granty národných, resp. medzinárodných grantových agentúr. Výskum 

UVLF je zameraný hlavne na nasledujúce oblasti: 

- zdravie  a   chorobnosť   potravových  zvierat   z   pohľadu   aplikácie   genomiky, 

proteomiky, metabolomiky (medicína vo svojom trojjedinom vzťahu - diagnostika, 

terapia a prevencia), 

- aplikáciu postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k chorobám a k 

produkcii zdravotne bezpečných potravín,  

- kvalitu životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej 

populácie, 

- individuálnu odlišnosť v reakcii na liečivá a vývoj nových liečiv v rámci 

farmakogenomiky –  farmakogenetické a toxikologické interakcie, polymorfizmy v 

metabolizme liečiv, experimentálne klinické farmakogenetické modely. 

Úspešnosť UVLF pri uchádzaní sa o granty v roku 2011 vyjadrená cez objem 

získaných finančných prostriedkov je nasledovná – v schéme VEGA sme získali 483 617 

EUR prostredníctvom 55 úloh, v schéme KEGA to bolo 131 337 EUR získaných 18 úlohami, 

v APVV nám 10 grantových úloh prinieslo 288 129 EUR a 12 ostaných grantov nám donieslo 

2 857 EUR. Tri zahraničné vedecké granty prispeli k riešeniu úloh vedy a výskumu sumou 

73 878 EUR a dva zahraničné granty ostatné obohatili finančné zázemie vedeckých aktivít 

UVLF o sumu 59 507 EUR.  

V porovnaní s rokom 2010 je badať mierny úbytok prílevu financií na riešenie úloh 

vedy a výskumu, vyjadrený matematicky na úrovni 6,82 %. Snahou UVLF je zachovať si 

trend získavania prostriedkov z domácich  grantových agentúr, ale najmä zahraničných 

grantových schém. Potešiteľná je skutočnosť, že rástol príjem finančných prostriedkov z 

všeobecnej  výzvy agentúry APVV. Úspešné boli 4 kolektívy UVLF, ktorých projekty  v roku 

2011 boli už financované. Zaznamenali sme výrazný nárast projektov KEGA (14 projektov 

v roku 2011 oproti 4 v roku 2010) a taktiež výrazný nárast financovaných projektov VEGA 

(18 projektov v roku 2011 oproti 12 projektom v roku 2010), hoci bez patričného finančného 

efektu. Na získavaní domácich grantov sa podieľa 211 tvorivých pracovníkov, na ktorých 

pripadá 79 domácich grantov, t. j. na 1 tvorivého pracovníka pripadá 0,38 grantu, resp. na 

jeden grant pripadá 2,67 tvorivého pracovníka. Okrem toho na všetkých grantoch participujú 

všetci interní doktorandi.  

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu, resp. projektov riešených na 

univerzite  je publikačná činnosť a uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze 

CREPC za rok 2010 bolo akceptovaných 1087 publikačných jednotiek, 67 akceptovaných 

publikácií v CC a 26 abstraktov evidovaných v CC. Je potešiteľné, že za rok 2011 máme 

v databáze evidovaných 1313 jednotiek, z toho 80 publikácií evidovaných CC a 14 abstraktov 

evidovaných v CC.  

Obrovskou rezervou pre UVLF sú zahraničné granty. Predpokladáme, že rozbehnutím 

činnosti excelentných centier si UVLF vytvorí podmienky pre konkurencieschopnosť pri 

uchádzaní sa o finančné zdroje v rámci nadnárodných agentúr či už v rámci EÚ, alebo v rámci 

iných – tretích krajín. Na univerzite boli v roku 2011 riešené tri vedecké a jeden nevedecký 

zahraničný grant o celkovom finančnom objeme 129 810 EUR. Na týchto projektoch sa 

podieľalo 21 tvorivých pracovníkov univerzity, čo je 10 % z celkového počtu tvorivých 

pracovníkov univerzity.  
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Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (ďalej len „NRL UVLF“) je jedným zo 

špecifických pracovísk UVLF. NRL UVLF bolo zriadené na základe zákona o 

rastlinolekárskej starostlivosti č. 285/1995 Z. z. a jeho vykonávacej vyhlášky z roku 1996. 

Poslaním a úlohou NRL UVLF je predovšetkým posudzovanie environmentálneho rizika 

používaných pesticídov v súlade s európskym právom v uvedenej oblasti (Smernica EÚ 

91/414/EEC o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a jej doplňujúce znenia) a 

sledovanie ovplyvnenia zdravotného stavu človeka a zvierat po expozícii pesticídmi. NRL 

UVLF je jediným pracoviskom tohto druhu v Slovenskej republike a je legislatívne začlenené 

do procesu registrácie pesticídnych prípravkov na ochranu rastlín. Expertízna činnosť NRL 

UVLFF je súčasťou registračného procesu v SR a zahŕňa vypracovávanie expertíznych 

stanovísk, prípravu monografií o účinných látkach pesticídov, konzultačnú a poradenskú 

činnosť, podieľanie sa na príprave legislatívy registrácie a prolongácie registrácie 

pesticídnych prípravkov v SR plne harmonizovanej s právom EÚ. Vedecko-výskumná 

činnosť NRL UVLF je zameraná na sledovanie negatívnych účinkov xenobiotík u domácich a 

voľne žijúcich zvierat v podmienkach in vivo a in vitro, prípravu vedeckých a odborných 

článkov, prezentáciu výsledkov na vedeckých konferenciách a seminároch. Iná činnosť 

pracoviska zahŕňa prípravu rešerší, účasť na kurzoch, seminároch, mítingoch, školeniach 

organizovaných EÚ, spoluprácu s orgánmi činnými v trestom konaní, v minulosti aj 

vykonávanie testov účinnosti pesticídnych prípravkov, výchovu nových odborníkov v oblasti 

environmentalistiky a risk assessmentu, prípravu študijných materiálov pre oboznámenie sa 

širšej verejnosti s hodnotením miery rizika pesticídov. Činnosť NRL UVLF v Košiciach bola 

hradená z dvoch zdrojov: z dotácie na účelovú činnosť a z podnikateľskej činnosti. V r. 2011 

bolo vyčlenených na činnosť laboratória v rámci dotácie z účelovej činnosti 71 009 EUR. 

V rámci podnikateľskej činnosti priamou objednávkou praxe (firmami zo SR, resp. z EÚ) 

bolo vypracovaných 97 expertíznych stanovísk a 7 záverečných správ o celkovom finančnom 

objeme 34 672,12 EUR. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

Prísne, ale reálne postavené kritériá na habilitačné a inauguračné pokračovania na 

našej univerzite sa stali zárukou dobrej kvality habilitantov a inaugurantov. Doposiaľ sme 

nezaznamenali prípad pozastavenia inauguračných pokračovaní na úrovni MŠVVaŠ SR z 

dôvodu neplnenia minimálnych kritérií.  

Univerzita mala právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania v dvanástich 

študijných odboroch (9 v poľnohospodárskych, 2 v prírodných a 1 v lekárskych a 

farmaceutických vedách).  

V roku 2011 bol Vedeckou radou UVLF udelený diplom docenta MVDr. Slavomírovi 

Marcinčákovi, PhD., v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín. V roku 2011 sa inaugurácia 

na našej univerzite neuskutočnila. 
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VII. ZAMESTNANCI UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF zabezpečuje širokú škálu študijných programov v bakalárskom, magisterskom, 

doktorskom a doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje premyslenú politiku v oblasti ľudských 

zdrojov. Hoci kritériá na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov a vedeckých pracovníkov sú na 

univerzite vysoké, UVLF sa dlhodobo darí udržiavať priaznivý kvalifikačný profil. Je to aj 

odraz systematickej práce v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, na čo nadväzuje systém 

štruktúry funkčných miest v kombinácii s pozitívnou motiváciou ku zvyšovaniu si 

kvalifikácie. Menej povzbudivá je veková štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov 

a docentov. Aj keď sa štatisticky nevymyká celoslovenskému priemeru, s daným stavom nie 

sme spokojní a hľadáme vnútorné rezervy, ako tento stav zlepšiť. Aj celkový priemerný vek 

pedagógov sa medziročne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že novelou zákona o vysokých 

školách bol vek odchodu pedagógov do dôchodku posunutý z pôvodných 65 na súčasných 70 

rokov, a tým nedochádza k prijímaniu nových, mladých pedagógov. 

V roku 2011 boli uskutočnené 3 výberové konania na obsadenie funkčného miesta 

profesora, 9 výberových konaní na obsadenie funkčného miesta docenta a 11 výberových 

konaní na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa. 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesta profesorov v roku 2011 

obsadili prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a prof. MVDr. 

Viera Cigánková, PhD. Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili 

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., doc. MVDr. Viera Revajová, PhD., doc. MVDr. Juraj 

Toporčák, PhD., doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., doc. MVDr. Igor Capík, PhD., doc. 

MVDr. Anton Ševčík, PhD., doc. MVDr. Elena Marettová, PhD., prof. MVDr. Pavol Bálent, 

PhD., a doc. RNDr. Emil Holoda, CSc. Miesta odborných asistentov po predchádzajúcom 

výberovom konaní obsadili PaedDr. Beáta Gajdošová, Mgr. Tomáš Jakuba, PhD., Mgr. 

Natália Stracenská, Mgr. Viliam Brezáni, PharmDr. Monika Fedorová, MVDr. Ivana 

Pilipčincová, PhD., MVDr. Tomáš Csank, PhD., MVDr. Lenka Lecová, PhD., MVDr. Jana 

Maľová, PhD., MVDr. Gabriela Gregová, PhD., a MVDr. Jana Gálová, PhD.  

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 16 % pedagogického zboru 

reprezentujú profesori, 21 % docenti, 44,8 % odborní asistenti s vedeckou alebo akademickou 

hodnosťou a 18,2 % učitelia bez vedeckej hodnosti. Z hľadiska dlhodobého zámeru univerzity 

má dôjsť k minimalizácii posledne uvedenej kategórie, keďže 9 učitelia študujú v externej 

forme doktorandského štúdia s predpokladom jeho úspešného skončenia. 

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2011 stúpol medziročne počet pedagógov 

UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane zvýšenia počtu tzv. osobodní.  

Zamestnanci, pedagógovia a vedeckí pracovníci pri riešení výskumných, vedeckých 

a ďalších projektov majú štandardné podmienky pre svoju prácu. Je snahou vedenia UVLF 

neustále, v rámci finančných možností, zveľaďovať pracovné prostredie svojich 

zamestnancov. Každý tvorivý pracovník má svoj prostriedok výpočtovej techniky 

a zabezpečenú dostupnosť do informačných databáz, ktoré potrebuje pre svoju prácu a osobný 

rast.  

Každý tvorivý pracovník sa môže zúčastňovať konferencií, pričom platí zásada, že 

každý sa na konferenciu hlási osobne a administratívne úkony súvisiace s vyslaním na 

pracovnú cestu a s  ekonomickou agendou zabezpečujú rektorátne útvary – oddelenie 

ľudských zdrojov a oddelenie ekonomiky.  
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

 

Štipendiá  
V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých  školách v znení neskorších predpisov 

poskytuje študentom štipendiá z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu 

a z vlastných zdrojov univerzity. UVLF poskytla študentom v roku 2011 štipendiá zo štátneho 

rozpočtu vo forme sociálnych a motivačných štipendií. 

 

Sociálne štipendiá 

V roku 2011 o sociálne štipendium požiadalo 473 študentov a  priznané bolo 395 

študentom v celkovej výške 473 255  EUR. Počet študentov poberajúcich sociálne štipendium 

v osobomesiacoch bol 2 127. Štipendium nebolo priznané 78 študentom. 

 

Motivačné štipendiá 

Na rok 2011 bolo pridelených  78 600 EUR na motivačné štipendiá, ktoré boli priznané 

443 študentom, z toho 64 990 EUR  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 

306 študentom,  za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja,  športovej 

činnosti a ukončenie štúdia s vyznamenaním a s Cenou rektora 137 študentom vo výške 13  

700 EUR. 

Z vlastných zdrojov bolo priznané jedno štipendium vo výške  200 EUR. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijným poriadkom 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

UVLF poskytuje ubytovanie študentom v  Študentských domovoch UVLF. V roku 2011 

bolo pridelené ubytovanie 847 študentom, z toho 788 študentom študujúcim v slovenskom 

jazyku a 59 zahraničným študentom.  

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet študentov na našej univerzite nebolo možné poskytnúť 

ubytovanie  všetkým študentom študujúcim na UVLF. Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo 

vytvorené podľa nových kritérií zohľadňujúcich aj prospech a sociálnu situáciu študenta.  

Nové kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na ŠD UVLF boli 

schválené na návrh študentskej komory AS UVLF dňa 21. 3. 2011 a podľa nich bolo 

spracované poradie študentov a pridelené ubytovanie na akademický rok 2011/2012. 

 Od 1. 1. 2010 platí nový domový poriadok ŠD UVLF. Študentom, u ktorých bolo zistené 

závažné porušenie domového poriadku, bolo ubytovanie ubytovacou komisiou zrušené. 
 

Odborno-záujmové aktivity študentov  
 

V roku 2011 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch na UVLF rozvíjala činnosť 

odborno-záujmových klubov, predovšetkým Kynologického klubu, Aqua Terra klubu, Klubu 

poľovníckej kynológie, Chovateľského klubu a Flóra klubu. Na základe požiadaviek a záujmu 

zo strany študentov bol založený nový kynologický klub DARCO. Boli vypracované nové 

stanovy klubov, odborná garancia  a boli upravené ich priestory. Na klubové aktivity boli 

poskytnuté finančné prostriedky podľa ich požiadaviek z rozpočtu UVLF.  

 

Kynologický klub 

V roku 2011 mal Kynologický klub UVLF (ďalej len „KK UVLF“) 40 členov, z toho 

bolo 17 členov so psom a 23 členov bez psa. Okrem iných aktivít KK UVLF zabezpečoval 

starostlivosť a výcvik psov Vlastnej ochrany UVLF.  Hlavným zameraním KK UVLF bolo 

podporovať členov v reprezentácii UVLF, podieľať sa na edukačnom procese v študijnom 
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programe kynológia, a tým prispievať k získavaniu praktických skúseností  budúcich 

absolventov v danom odbore. Klub ďalej zabezpečoval psov a biologický materiál pre priebeh 

výučby aj v iných študijných programoch a pre výskumné aktivity (klinika malých zvierat – 

darovanie krvi pre transfúziu, odber trusu, moču, krvi, cerebrospinálneho moku; katedra 

epizootológie a parazitológie - krv; katedra mikrobiológie a imunológie – krv, trus; katedra 

životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky – odber vzoriek vody, 

vypracovanie auditov).  V spolupráci so Zväzom športovej kynológie v dňoch 15. až 17. 4. 

2011 bol usporiadaný  odborný výcvikový seminár s Ondrejom Bihárim. Tak ako každoročne,  

KK UVLF organizoval XXI. ročník pretekov o pohár rektora UVLF, ktorý sa konal 21. až 22. 

10. 2011 za účasti pretekárov z celého Slovenska a zo zahraničia. Členovia úspešne 

reprezentovali KK UVLF a samotnú UVLF nielen účasťou na organizovaní spoločných akcií,  

ale aj ako jednotlivci na rôznych športových akciách, skúškach, bonitáciách a výstavách. 

 

AQUA- TERRA KLUB 

V klube aktívne pracuje 16 študentov a 13 študentov je v pozícií čakateľ. AQUA-

TERRA KLUB (ďalej len „A-T klub“) v spolupráci s klinikou vtákov a exotických zvierat 

pokračoval v roku 2011 pri realizácií výučby v slovenskom a zahraničnom pedagogickom 

procese pre študentov UVLF poskytnutím zvierat a priestorov na výučbu. Klub organizoval 

exkurzie pre materské a stredné školy v Košiciach. Realizoval expozitúru plazov v spolupráci 

s Botanickou záhradou UPJŠ Košice. Pokračuje v spolupráci so ZOO Bojnice a ZOO Košice. 

Členovia sa zúčastňujú na teraristických burzách v Prešove a v Košiciach. Každoročne sa 

organizujú stretnutia pre bývalých a súčasných členov za účasti pozvaných odborníkov. 

V rámci toho odznievajú aj odborné prednášky. A-T klub pokračovala v chove a odchove už 

zabehnutých druhov zvierat.  Priebežne sa usporadúvajú náborové prednášky pre študentov 1. 

ročníka UVLF a členské schôdze členov a sympatizantov A-T klub. V roku 2011 sa 

realizovalo dokončenie nových terárií v expozitúre, niektoré komplexné brigády prispeli 

k skvalitneniu pracovného prostredia, čistote a poriadku ATK. Výrazne sa znížil chov 

hlodavcov za účelom kŕmenia, odstránili sa nedostatky v hygiene a redukovalo sa znečistenie, 

ku ktorému dochádzalo v spojení s ich chovom. Vďaka dotácii zo zdrojov UVLF boli 

nakúpené a do prevádzky dané odstraňovače vlhkosti, ktoré vo výraznej miere prispeli 

k redukcii poškodzovania muriva a malieb v priestoroch A-T klub. 

 

Klub poľovníckej kynológie  

V  klube je registrovaných 15 členov z radov  študentov  študijných programov   VVL 

v slovenskom a anglickom jazyku, HP, K,  členmi sú aj 4 interní doktorandi a 3 zamestnanci 

UVLF. Činnosť klubu sa tradične zameriava na pomoc pri výkone práva poľovníctva 

v účelových revíroch UVLF, v ktorých sa členovia so svojimi zverencami  zúčastnili na 

všetkých organizovaných kolektívnych poľovačkách na diviačiu a bažantiu zver. Ukážky 

práce rôznych plemien  poľovných psov, ako aj ich výcvik členovia klubu manifestovali 

študentom – kynológom v rámci praktickej výučby disciplíny výkon a výcvik II.- poľovné 

psy. Členovia klubu dosiahli so svojimi psami mnoho úspechov aj na rôznych typoch výstav 

a skúšok z výkonu poľovných psov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Veľa hodín  

a úsilia venovali aj brigádnickej činnosti pri údržbe a zveľaďovaní psincov v  kynologickom 

areáli  za Hornádom.     

 

Flóra klub 

Klub združuje 22 – 26 študentov predovšetkým študijného programu VVL a HP. 

Členovia klubu sa zamerali na pestovanie a rozmnožovanie rastlín, ktoré bolo uskutočňované 

v časti školských skleníkov v spolupráci s katedrou lekárenstva a farmaceutickej technológie 

(pestovanie liečivých rastlín pre pedagogický proces). Priestor vyčlenený na činnosť klubu 
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v internáte bol využívaný na karanténne účely a ošetrenie napadnutých rastlín. Členovia 

sekcie pestovania okrasných rastlín sa pravidelne zúčastňovali výstav organizovaných 

v Botanickej záhrade UPJŠ. Úspešne sa darilo rozširovať  zbierku mäsožravých rastlín a 

orchideí. Výrazne narástol počet pestovaných kaktusov aj z vlastného rozmnožovania. 

Členovia sekcie kaktusárov v časti skleníkov s minimálnymi nákladmi vybudovali skalku pre 

kaktusy. Členovia klubu sa podieľali na výsadbe trvaliek a okrasných kvetín v areáli 

univerzity, výsadbe kvetov do kameninových kvetináčov, úprave skalky pri vstupe do areálu 

univerzity v okolí fontány a taktiež pri zazimovaní vodných rastlín z fontány. V súčasnosti 

prebiehajú prípravy na vypestovanie letničiek a ozdobných kvetov na skrášlenie areálu 

univerzity a okolia internátov v nasledujúcom roku (šalvie, pelargónie). 

 

Chovateľský klub 

     Celkový počet členov klubu  v roku 2011 bol 18 študentov, dvaja interní doktorandi 

a jeden zamestnanec UVLF. Chovateľský klub UVLF (ďalej len „ChK) funguje od 9. 3. 2010 

a chová ušľachtilé morčatá, zdrobnené králiky, škrečky, saténové myši, holuby plemena 

damascén a king, andulky, korely, rozely, austrálske zebričky, alexandra malého a japonské 

prepelice. Takmer z každého druhu chovaných zvierat sa nám podarilo v roku 2011 odchovať 

mláďatá a tie sú v príprave na výstavy v roku 2011. 

Zvieratá z ChK boli používané pre potreby výučby na ústave chovu zvierat – predmet 

zootechnika a na klinike vtákov a exotických  zvierat. Členovia ChK sa v roku 2011 zúčastnili 

nasledovných akcií –   výstava morčiat v Košiciach v júni 2011, špeciálna výstavy morčiat v 

Banskej Bystrici v septembri 2011, špeciálna klubová výstava morčiat v Prahe (Česká 

republika) v auguste 2011, výstava exotického vtáctva v Olomouci (Česká republika) 

v októbri 2011, celoštátna výstava zvierat v Nitre v novembri 2011, klubová špeciálna výstava 

v Geči v decembri 2011 a výstava morčiat v Martine v decembri 2011. 

V ďalšom období bude potrebné vyriešiť priestorovú otázku a presťahovať klub do 

nových priestorov, kde by bolo možné organizovať väčší počet záujemcov o členstvo v ChK a 

chov, materiálne zabezpečiť fungovanie klubu na vyššej úrovni – nové klietky a boxy, 

napájačky, osvetlenie a pod., doriešiť vonkajší priestor – voliéru pre hydinu a holuby, prijať 

nových členov ChK spomedzi slovenských a zahraničných študentov. Náklady spojené 

s nákupom krmiva a steliva, výstavbou chovateľských zariadení, nákupom liečiv, 

chovateľských pomôcok, účastníckych  a registračných poplatkov na výstavách boli 

realizované z finančných zdrojov UVLF určených  pre ChK. 

 

Kynologický klub DARCO 

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom UVLF, ktorý združuje  majiteľov 

psov rôznych plemien a krížencov so zameraním na výcvik v agility, dogdancing, obedience, 

canisterapia a záchranárstvo z radov študentov a zamestnancov UVLF.  Vzhľadom na to, že 

tento klub vznikol 21. 3. 2011, v akademickom roku 2010/2011 sa jeho činnosť len 

rozbiehala.  

 

Podpora iných aktivít študentov      

  
Aktivity v rámci Svetového roku veterinárnej medicíny 2011    

Pri príležitosti 250. výročia založenia prvej veterinárnej školy na svete bol rok 2011 

vyhlásený za Svetový rok veterinárnej medicíny. Študenti UVLF sa mimoriadne aktívne 

zapojili do organizovania aktivít a podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť. Pripravili 

propagačný materiál vo forme posterov, letáčikov, publikácií a prezentácii, s ktorými sa 

zúčastnili odborných  a vedeckých konferencií, Kongresu KVL SR, Jazdeckých pretekov 

o pohár rektora, výstave Nová Veterinária a pod.  Úspešne zvládli  aj podujatia orientované na 
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širokú verejnosť, ako bola distribúcia informačných materiálov, prezentácie v materských, 

základných a stredných školách, letných táboroch,  na verejných akciách ako sú Dni mesta 

Košice, či na rôznych výstavách a besedách s rôznymi cieľovými skupinami ľudí, kde týmto 

spôsobom zlepšovali vnímanie poslania veterinárneho lekára očami verejnosti.   

Študenti  prezentovali poslanie veterinárneho lekára aj populárno-náučnými 

prednáškami pre verejnosť s nasledovnými témami:  Ľuboš Korytár –  Netopiere... zoznámte 

sa, Ľuboš Korytár – Operence Košíc (praktická ukážka odchytu a krúžkovania vtákov),  Eva 

Slepecká –  Besnota – stála hrozba,  Viera Spišáková –  Salmonelóza – strašiak letnej 

sezóny?,  Magdaléna Fejsáková –  AAI (animal assisted interventions) intervencie za pomoci 

zvierat, Magdaléna Fejsáková – Canisterapia (skúsenosti a praktické ukážky využitia 

canisterapeutického psa).  

Študenti sa aktívne zapojili do aktivity EÚ One World - One Health,  a to do prípravy 

kampane Animals + Human = One Health v rámci Veterinary Week 2011.  

 

Vydávanie študentského časopisu  

     V akademickom roku 2010/2011 študenti UVLF začali za podpory vedenia univerzity 

vydávať študentský časopis ARDO, ktorého prvé číslo vyšlo v decembri 2010. Časopis 

prináša aktuálne informácie zo študentského života, zaujímavé články a rozhovory s učiteľmi. 

Vychádza dvakrát za semester. Veľmi pozitívne hodnotíme snahu študentov a spoluprácu 

študentov jednotlivých študijných programov pri príprave materiálov. 

 

Podpora športových aktivít 

 

UVLF vytvára podmienky a podporuje športovú a kultúrnu činnosť študentov formou 

finančného  a priestorového zabezpečenia Telovýchovnej jednoty  Slávia UVLF v Košiciach 

a jej vysokoškolských športových klubov. Tieto športové kluby organizujú športové podujatia 

v jazdeckých športoch, vo voltíži, vo volejbale, basketbale, futbale a florbale. V roku 2011 

boli organizované nasledovné akcie: turistika pre študentov a zamestnancov –  Sivecké 

jaskyne 2011 (marec), rafting pre študentov – Otváranie Hornádu 2011 (marec), turnaje 

v basketbale, florbale, volejbale, minifutbale a stolnom tenise  (apríl), Veľkonočné turnaje 

2011 pre študentov a zamestnancov  (apríl), Košická vysokoškolská liga vo florbale  (apríl), 

vodácko-turistická akcia pre študentov – Pieniny 2011 (máj), turnaj pre študentov a 

zamestnancov v plážovom volejbale – Erika beach (jún), rafting pre študentov –  Zatváranie 

Hornádu (október), turistika pre študentov – jesenný výstup na Sivec (november), jesenný beh 

okolo internátov pre študentov a zamestnancov UVLF (november), turnaje v basketbale, 

florbale, volejbale, minifutbale a stolnom tenise  pre študentov a zamestnancov –   Mikulášske 

turnaje 2011 (november). 

 

Praxe študentov 

 

V intenciách učebného plánu UVLF súčasťou výučby a podmienkou získania 

vysokoškolského diplomu je aj absolvovanie praxí a stáží podľa jednotlivých študijných 

programov. Študenti študijného programu VVL a HP absolvujú praxe  na  klinických 

pracoviskách UVLF a vybraných ambulanciách súkromných veterinárnych lekárov.  UVLF 

má uzavretú zmluvu s Komorou veterinárnych lekárov SR o zabezpečení praxí a stáží našich 

študentov, ktorá je uzavretá na dobu neurčitú. Prax študentov je možná aj v ZOO Košice, 

s ktorou máme uzavretú zmluvu o spolupráci pri rozvoji vzdelávania. Okrem toho študenti 

uvedených študijných programov vykonávajú praxe na pracoviskách Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR,  a to na regionálnych veterinárnych a potravinových správach 

a štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch.  
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Študenti študijného programu F vykonávajú 1-mesačnú a 5-mesačnú lekárenskú prax 

v lekárňach na základe zmluvy, ktorú má univerzita uzavretú so Slovenskou lekárnickou 

komorou. 

Študenti študijného programu K vykonávajú kynologické praxe na kynologických 

akciách, výstavách a súťažiach a klinické praxe na Klinike malých zvierat UVLF.  

V súčinnosti s garantmi a poskytovateľmi praxí  sa snažíme vytvoriť efektívny systém  

praxí pre všetky študijné programy s presne definovanými aktivitami v rámci praxe 

a kontrolou jej náplne zo strany UVLF, pričom boli prepracované ich náplne a systém 

kontroly zvládnutých zručností študentov.  
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IX. PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF V KOŠICIACH 

 

Štúdium na UVLF je v podmienkach SR jedinečné a v porovnaní s inými slovenskými 

vysokými školami má svoje špecifiká, ktoré vyplývajú na strane jednej z vlastnej povahy 

štúdia v bakalárskych, magisterských, doktorských a doktorandských študijných programoch, 

a na strane ďalšej z presne stanovených kritérií pre medzinárodnú akceptáciu diplomov 

absolventov štúdia veterinárnej medicíny a farmácie. Pre naplnenie všetkých atribútov 

spojených s náročným štúdiom na UVLF majú pre univerzitu nezastupiteľnú úlohu jej 

účelové zariadenia. V ďalšom texte uvádzame prehľad o činnosti jednotlivých účelových 

zariadení poskytujúcich podmienky pre realizáciu pedagogického procesu. 

 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica (ŠPP), Agropodnik 

SLAMOZ, s. r. o., Zemplínska Teplica (Agropodnik) a Experimentálne výskumné 

stredisko (EVS),  Zemplínska Teplica 

ŠPP, n. o., je samostatnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou, ktorej 

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach a zároveň aj jediným spoločníkom spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, spol. 

s r. o.,  Zemplínska Teplica.  

ŠPP predstavuje vysoký potenciál ako vzdelávacie a výskumné zariadenie a je 

významným prostredím pre integrovanú výučbu všetkých aspektov živočíšnej výroby na 

univerzite. Umožňuje angažovanosť mnohých pracovísk UVLF zaoberajúcich sa u 

produkčných zvierat problematikou zdravia, chovu, riadenia, produkčných faktorov 

a vzájomnými vzťahmi medzi nimi. 

ŠPP je špecifickým pracoviskom UVLF, ktorý má 

v rozpočte univerzity vyčlenený príspevok na 

zabezpečenie praktickej výučby študentov. Časť 

finančných prostriedkov bola použitá na ďalšiu adaptáciu a 

rekonštrukciu existujúcich objektov so zámerom ich 

revitalizácie pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti na 

našej univerzite.  

ŠPP je pracoviskom, ktoré má potenciál 

zabezpečovať podstatnú časť praktickej výučby chovu a 

zdravotnej problematiky produkčných zvierat. Na farme by sa mala riešiť problematika 

ochorení tak jednotlivého zvieraťa, ako aj stáda, s vykonávaním jednotlivých diagnostických, 

preventívnych a terapeutických úkonov. Na zabezpečenie týchto zámerov boli aj v roku 2011 

na ŠPP vykonané ďalšie rekonštrukčné a adaptačné práce v existujúcich objektoch. 

V uplynulom roku bola dokončená adaptácia časti objektu bývalej dojárne pri internátoch pre 

jeho využitie ako administratívneho a výučbového zázemia s posluchárňou, kancelárskymi 

priestormi a sociálnymi zariadeniami nachádzajúcimi sa na 2. nadzemnom podlaží. Ďalšie 

rekonštrukčné práce boli v tomto objekte ukončené na 1. 

nadzemnom podlaží s adaptáciu priestorov na laboratórium pre 

potreby vykonávania základných a jednoduchých laboratórnych 

diagnostických metód priamo v podmienkach praktickej výučby na 

farme.   

V areáli hlavného dvora farmy boli zrekonštruovaním 

priestorov v objekte dojárne vytvorené podmienky pre zlepšenie 

sociálneho zázemia pre pedagógov a študentov.  

V maštaľnom objekte dojníc po pôrode a so zdravotnými 

problémami bol vytvorený samostatný oddelený priestor pre 

možnosť celoročného vykonávania diagnostickej činnosti a 
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chirurgicko-ortopedických zákrokov u hovädzieho dobytka v rámci výučbového procesu ako 

aj za účelom preventívnej starostlivosti o paznechty.  

Uvedené aktivity viedli k naplneniu zámerov preniesť ťažisko praktickej výučby 

ochorení farmových zvierat ako aj realizáciu klinickej praxe študentov priamo na farmu. 

Spomínané priestory a zariadenia sú okrem klinických disciplín podľa potrieb k dispozícii aj 

ostatným neklinickým študijným predmetom realizujúcim pedagogický proces na ŠPP.  

V roku 2011 bolo na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici v letnom semestri 

akademického roku  2010/2011 realizovaných 71 praktických cvičení, na ktorých sa 

zúčastnilo 1540 študentov pod vedením 154 pedagógov pri celkovom objeme 6768 

študentohodín. V zimnom semestri to bolo 60 praktických cvičení, 1536 študentov pod 

vedením 177 pedagógov a 6798 študentohodín. 

Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov univerzity, 

pre vedecko-výskumnú činnosť a technicky a materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj 

potreby predklinických a klinických pracovísk UVLF živým materiálom a krmivom. Okrem 

toho bola na ŠPP aj v roku 2011 realizovaná výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva 

1. ročníka.  

Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF v Košiciach predovšetkým 

pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva pôdohospodárstva SR. 

Obhospodaruje celý pôdny fond v požadovanej výrobnej štruktúre, ktorá zohľadňuje potreby 

ŠPP a UVLF. Takmer celý pôdny fond je prenajatý, väčšinou od súkromných osôb, a menšia 

časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví. Dosahované produkčné výsledky sú na 

úrovni slovenského priemeru a hospodárske výsledky sú ešte o niečo lepšie, a to aj napriek 

prepadu cien väčšiny poľnohospodárskych komodít.  

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby Školského 

poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby 

prevádzkovateľa bitúnku, ktorý bol zároveň využívaný pre pedagogický proces. V roku 2011 

bola ukončená nájomná zmluva s prevádzkovateľom bitúnku a tento je v procese príprav na 

prevádzkovanie ŠPP Zemplínska Teplica. 

 

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach 

 

Toto zariadenie poskytuje priestor pre pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so 

zameraním na aspekty chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat a rýb. V rámci pedagogického 

procesu sa v tomto zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov 

choroby zveri, choroby rýb a včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci ŠP K študijný 

predmet výkon a výcvik III.- poľovné psy.  

Zariadenia tu vybudované poskytujú možnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej 

činnosti, a to ako v rámci UVLF, tak aj na spoločných projektoch s inými inštitúciami. V 

priestoroch ÚZ sú vybudované priestory rehabilitačnej stanice pre chránené druhy živočíchov 

a záchytné centrum pre zhabané druhy živočíchov. Tieto priestory nateraz nie sú využívané. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 

poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov pre túto poľovnícku sezónu je 350 kusov s produkciou 

približne 5500 – 6000 vyliahnutých bažantov. Chov jarabice poľnej bol zrušený, nakoľko sa 

jarabica stala kriticky ohrozeným druhom a bola zapísaná do červenej knihy chránených 

druhov živočíchov. K ďalším druhom, s ktorým sa  v tomto zariadení môžeme stretnúť, je 

prepelica japonská. 

Samostatnou súčasťou účelového zariadenia sú poľovné revíry, kde UVLF má 

prenajatý výkon práva poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického 

procesu, ďalšie zazverovanie a zveľaďovanie fauny. Revíry sú obhospodarované systémom 

spoplatnených poľovačiek a odpredajom živej zveri. 
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Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, kde hlavným druhom zveri je 

zver jelenia, srnčia a diviačia. Je tak isto voľným areálom prirodzeného výskytu veľkých 

šeliem, napr. vlka dravého, rysa ostrovida, mačky divej, líšky hrdzavej, jazveca lesného 

a prechodne aj medveďa hnedého. 

Druhým  revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výukové poľovačky na malú zver, je 

revír Samostatná bažantnica Rozhanovce. UVLF v tomto revíri v roku 2009 na základe 

platnosti bilaterálnej zmluvy medzi UVLF a Abovským poľovníckym združením opäť získala 

výkon práva poľovníctva na dobu 10 rokov.  

 

Jazdecký areál UVLF v Košiciach  

 

Jazdecký areál UVLF (JA) ako účelové zariadenie UVLF vytvára priestor pre 

pedagogickú a športovú činnosť od roku 1983. Aj v uplynulom akademickom roku sa tu 

realizovali cvičenia zo zootechniky, zoohygieny, parazitológie, epizootológie, gynekológie 

a pôrodníctva, vnútorných chorôb koní, chirurgie, základov podkúvačstva, rehabilitácie 

a výcviku koní a jazdectva.  

Vzhľadom na to, že JA bol v rokoch 2000 – 2007 prenajímaný, ministerstvo upustilo 

od dotovania tohto účelového zariadenia. Dotáciu sa, žiaľ, nepodarilo doposiaľ obnoviť. 

Mzdy boli v plnej miere hradené z rozpočtu UVLF. Prevádzkové náklady si toto pedagogické 

a športové zariadenie financuje z vlastných zdrojov. Medzi komerčné činnosti, ktoré sa na 

vlastných príjmoch podieľajú najviac, patrí starostlivosť o súkromné kone, prenájom 

priestorov  a poskytovanie koča so záprahom.   

Svojpomocne boli vyklčované a vyčistené plochy s rozlohou cca 4 ha, na ktorých boli 

takisto svojpomocne vybudované výbehy. Cieľom je, aby každý kôň ustajnený v JA UVLF 

mal pridelený svoj vlastný výbeh. 

Preventívne terapeutické úkony v JA, ako sú dehelmintizácia a vakcinácia, 

zabezpečuje klinika koní a katedra epizootológie a parazitológie za asistencie slovenských aj 

zahraničných študentov. Klinika koní taktiež zabezpečuje podkúvanie a terapeutické úkony 

koní v starostlivosti UVLF, v majetku Policajného zboru SR a na požiadanie taktiež ošetruje 

kone súkromných majiteľov. 

Okrem pedagogickej činnosti JA UVLF poskytuje služby, ktoré okrem našich 

študentov využíva aj široká verejnosť nielen  z Košíc, ale aj širšieho okolia. Ide predovšetkým 

o ustajnenie a starostlivosť o súkromné kone, poskytovanie hodín jazdenia na koni v rámci 

jazdeckej školy, poskytovanie jázd v koči so záprahom a iné. 

Prostredníctvom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF zabezpečuje JA UVLF športovú 

činnosť. V JO TJ Slávia UVLF sú okrem zamestnancov a študentov UVLF registrovaní aj 

obyvatelia Košíc a okolia predovšetkým z radov detí a mládeže. Pozoruhodné výsledky na 

medzinárodnej úrovni dosahujú najmä voltížni jazdci vo farbách UVLF.  

 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 

 

Knižničné služby poskytuje študentom univerzity Ústav vedeckých informácií 

a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len „ÚVIK“). ÚVIK vykonáva knižnično-informačné 

služby, edičnú činnosť a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Univerzitná knižnica indukuje 

chod 34 čiastkových knižníc jednotlivých katedier, kliník, ústavov a oddelení. 

Univerzitná knižnica UVLF je  jediná špecifická knižnica veterinárskeho zamerania na 

Slovensku, preto poskytuje svoje služby veterinárnym lekárom v pôsobnosti celej republiky 

a doplnkové informácie pracoviskám biomedicínskeho zamerania. Úlohy a poslanie 

vyplývajú zo štatútu univerzity a následne z  organizačného poriadku pracoviska. Cieľom 
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knižnice je zhromaždiť, vybudovať profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti 

veterinárnej medicíny, farmácie a animal sciences –   Evidence Based Veterinary Medicine –  

a zabezpečiť podporu  vedy a transfer inovácií do praxe. 

Univerzitná knižnica disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na 

logistiku knižnice.  Počet odoberaných periodík  predstavuje spolu 100 titulov zameraných na 

oblasť veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. 

Z celkového počtu je 86 zahraničných a 14 domácich titulov časopisov. Dôležitým faktorom 

pri akvizícii časopisov je výmena za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria.  

Fond knižnice predstavuje takmer 100 000 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

1080 knižničných jednotiek. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, 

audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce, celkom 1422 

knižničných jednotiek. Akvizícia odbornej literatúry a periodík buduje vedeckú digitálnu 

knižnicu. Cieľom akvizičnej politiky je získanie e-books využitím vlastných zdrojov, 

v spolupráci s dodávateľmi ako aj z grantových prostriedkov. Prioritou ÚVIK je 

sprístupňovanie knižničného fondu prostredníctvom automatizovaného systému ARL 

(Advanced Rapid Library) pre registrovaných používateľov v rámci univerzitnej siete, ale aj 

so vzdialených prístupov. 

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov, celkom 1684, v čase 

otváracích hodín. Otváracie hodiny sú v súlade s požiadavkami používateľov a počas 

semestra sú nad rámec pracovnej doby zamestnancov knižnice. Otváracia doba je 

prispôsobená rozvrhom študentov tak, aby študenti mohli navštevovať požičovňu počas 

prestávok. Zavedením automatizovaného systému ARL je dodržiavaná doba vypožičania 

a návratnosti dokumentov, ktorá bola predĺžená na 180 dní. Čitateľ má možnosť vstupovať do 

on-line katalógu knižnice, do vlastného konta čitateľa a robiť úpravy (prolongácie, tlač 

záznamov) zo vzdialeného prístupu. Automatizovaný knižničný systém generuje a zasiela 

upomienky e-mailom automaticky. Každého čitateľa rovnako upozorní na vypršanie 

výpožičnej doby a uplatnenia sankčných poplatkov. 

Rozvojom informačno-komunikačných technológií sa rozšírili možnosti vyhľadávania, 

vypracovávania rešerší v elektronických informačných zdrojoch (EIZ). ÚVIK sprístupňuje 

EIZ v rámci projektu NISPEZ (Národný informačný systém prístupu k elektronickým 

zdrojom) databázy Web of Science, Current Contents Connect, Medline, Scopus, Science 

Direct, ProQuest, Knowel, SpringerLink, Wiley InterScience. V rámci národnej licencie 

máme databázu EBSCO. Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím 

zameraním dôležitá pre úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. CAB 

abstrakt sprístupňuje odborné informácie z oblasti poľnohospodárstva, farmácie, lesníctva, 

živočíšnej a rastlinnej výroby, chovateľstva, ochrany rastlín, genetiky, lesného inžinierstva, 

veterinárnej medicíny, ľudskej výživy atď. Cieľom ÚVIK je vybudovanie efektívneho 

systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj UVLF. V roku 

2011 bolo vypracovaných 2521 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ dostupných 

v ÚVIK. 

EIZ poskytujú plné texty v licencovaných databázach. Prostredníctvom 

medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby bolo 

v  roku 2011 vybavených 106 žiadostí používateľov a 42 dokumentov pre iné knižnice  

z fondu ÚVIK.  

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2011 bolo zaevidovaných 1 310 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. ÚVIK exportuje záznamy publikačnej činnosti do Centrálneho registra 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠ SR. Vzhľadom na to, že v roku 2011 došlo 

k zmene vykazovacieho obdobia – za kalendárny rok, bolo potrebné vykonať aktualizáciu 
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ARL, následne zmeny v záznamoch a revíziu modulu publikačnej činnosti. Súčasťou 

publikačnej činnosti je priebežná evidencia ohlasov. V roku 2011 je evidovaných 1 253 

ohlasov podľa jednotlivých kategórií ohlasov. 

Zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je organizované prednáškami,  

seminármi, školeniami používateľov. ÚVIK pripravuje pre študentov končiacich ročníkov 

školenia na prípravu a písanie záverečnej práce.  Pedagogická činnosť prebieha v rámci 

predmetu základy vedeckej práce pre študentov študijného programu VVL a HP a tiež 

bioinformatika pre študijný program F. Študenti získavajú informačné zručnosti pri práci 

s informačnými zdrojmi, databázami, dokážu lokalizovať relevantné informačné zdroje so 

zámerom ďalej šíriť informácie v rôznych podobách. S neustálym rozvojom informačno-

komunikačných technológií je cieľom rozšíriť informačné vzdelávanie na ďalšie študijné 

programy UVLF. 

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach 

 

Dňa 18. 10. 2010 na svojom riadnom zasadnutí Akademický senát UVLF schválil 

zmenu vnútorného predpisu č. 9 (Organizačný poriadok UVLF v Košiciach), ktorou sa edičné 

stredisko univerzity organizačne odčlenilo od Ústavu vedeckých informácií a knižnice a 

s účinnosťou od 1. 1. 2011 sa stalo samostatným účelovým zariadením univerzity. Edičné 

stredisko a predajňa literatúry ponúka dve základné služby – tlač odbornej a vedeckej 

literatúry a jej predaj. Okrem toho ponúka aj doplnkové služby, napr. predaj reklamných 

predmetov, suvenírov a pod. Edičné stredisko ponúka komplexnejšie služby nielen 

zamestnancom a študentom univerzity, ale aj širokej verejnosti. Pred samotnou tlačou, 

čiernobielou a farebnou, na tlačiarenskom zariadení Konica Minolta Bizhub PRO 1050eP 

a Bizhub C 252p, ponúka možnosť tlačovej prípravy, zalomenia a grafického spracovania 

učebných textov, skrípt, kníh, monografií, výročných správ, inauguračných téz, habilitačných 

prác a ďalších odborných materiálov. Novinkou v edičnom stredisku a predajni literatúry je 

skladací automat DUPLO DF-915, ktorý má široké využitie pri skladaní rôznych formátov a 

druhov papiera, napr. rôznych propagačných materiálov na konferencie, reklamných tlačovín, 

novín, pozvánok, skladačiek, bulletinov, novoročných pozdravov, obalov a pod. Bola 

rozšírená ponuka možností väzby okrem lepenej aj o spinkovú väzbu na elektrickej zošívačke 

Rapid 106E. Účelové zariadenie je schopné zabezpečiť aj knižnú väzbu, napr. na bakalárske a 

diplomové práce. 

 

Študentské domovy UVLF v Košiciach 

 

Študentské domovy (ďalej len „ŠD“) ako účelové zariadenie UVLF boli zriadené 

na zabezpečenie poskytovania ubytovania a stravovania najmä pre poslucháčov UVLF. 

V minulom roku boli stravovacie služby zabezpečované prostredníctvom zmluvného partnera 

obstaraného výberovým konaním.  

Zariadenie má za prvoradý cieľ poskytovať čo najkvalitnejšie ubytovanie jednotlivým 

študentom, čím by sa pre nich vytvorili optimálne podmienky na štúdium a v nemalej miere 

tiež na rozvoj spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia. V roku 2010 sa podarilo 

uskutočniť náročnú rekonštrukciu ŠD, ktorá spočívala najmä v zateplení objektov a výmene 

zastaraných okien, čím došlo nielen k úsporám nákladov na vykurovanie, ale aj k vyššiemu 

estetickému štandardu ŠD. V roku 2011 sa podarilo zrekonštruovať ležaté rozvody vody, boli 

zriadené 2 nové študovne, zriadila sa aj miestnosť redakčnej rady časopisu ARDO  

a boli vynovené 4 kuchynky. Z darovacieho účtu boli v roku 2011 zakúpené chladničky (30 

ks), práčka, vysávač, variče (4ks), váľandy (40ks), písacie stoly (10 ks) a stoličky (40 ks).  
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ŠD pozostávajú z dvoch objektov, a  to ŠD 1 a ŠD 2. V oboch budovách je pre 

študentov zriadených 415 izieb, pričom celková ubytovacia kapacita je 901 lôžok, ktoré boli 

v prevažnej časti roku 2011 plne obsadené (okrem letných mesiacov júl a august roku 2011). 

Na internátoch sú okrem študentov slovenskej národnosti tiež ubytovaní zahraniční 

študenti denného štúdia, ktorí študujú na univerzite v rámci výmenného programu 

ERASMUS.  

 

 

Univerzitná lekáreň UVLF v Košiciach 

 

Univerzitná lekáreň UVLF ako špecializované výučbové zariadenie a samostatné účelové 

pracovisko bolo zriadené schválením návrhu v Akademickom senáte UVLF dňa 21. 3. 2011 

s účinnosťou od 1. júla 2011. Lekáreň je verejným zdravotníckym zariadením zameraným na 

komplexné poskytovanie lekárenskej starostlivosti a zároveň umožňujúcim odbornú praktickú 

prípravu študentov v študijnom programe 

farmácia. Zriadenie univerzitnej lekárne 

zabezpečuje rozvoj študijného programu 

farmácia a umožňuje prípravu študentov pre 

prax v súlade s požiadavkami Európskej únie. 

V rámci požiadaviek farmaceutickej praxe 

praktická výučba v univerzitnej lekárni vedie 

k zosúladeniu výchovy študentov s lekárenskou 

praxou, študentom vytvára podmienky na 

naučenie sa ovládania všetkých činností, ktoré 

sa vo verejných lekárňach vykonávajú vrátane 

individuálnej prípravy liečiv. V rámci 

lekárenskej starostlivosti o pacientov univerzitná lekáreň poskytuje pacientom aj ďalšie 

služby v oblasti poradenstva a konzultačnej činnosti tak pre verejnosť, ako aj  pre klinické 

a ostatné pracoviská univerzity. V univerzitnej lekárni je okrem humánnych liekov, 

zdravotného materiálu a doplnkového sortimentu výraznejšie rozšírený sortiment 

veterinárskych prípravkov a špecifického materiálu pre klinické pracoviská univerzity.  
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X. ROZVOJ UVLF 

 

Rozvoj UVLF bol v roku 2011 zabezpečovaný z vlastných prostriedkov, z dotačných 

prostriedkov a najmä z prostriedkov nenávratnej finančnej pomoci zo štrukturálnych fondov 

EÚ. 

UVLF sa v roku 2011 intenzívne venovala implementácii  schválených projektových 

zámerov v rámci Operačného programu Výskum a vývoj a Operačného programu 

Vzdelávanie pod riadiacim orgánom (RO) - Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky a sprostredkovateľským orgánom (SORO) na základe delegovanej 

právomoci – Agentúrou MŠ VVaŠ SR pre ŠF EÚ. Zároveň reagovala na novovyhlásené 

výzvy uvedených operačných programov a hľadala možnosti získavania ďalších doplnkových 

zdrojov. 

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora 

centier excelentnosti univerzita v roku 2011 pokračovala v implementácii  projektu 

INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, v partnerstve 

s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, realizáciou ktorého získala sumu 

1 293 088,98 EUR. Využitím týchto zdrojov boli v roku 2009 a 2010 stavebne zveľadené 

priestory v 3 pavilónoch areálu univerzity (P1, P2 a P3) a pracovisko INFEKTZOON 

dislokované v 5 odborných sekciách bolo vybavené unikátnymi prístrojmi pre realizáciu 

špecifických vedeckých činností v oblasti výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat 

prenášaných na ľudí s cieľom etablovania vedeckých poznatkov na medzinárodnej úrovni. 

Dňom 30. 9. 2011 bola ukončená realizácia odborných vedeckých aktivít s následným 

vyhodnotením splnenia naplánovaných merateľných ukazovateľov výsledku projektu 

v záverečnej monitorovacej správe. Ukončenie finančnej realizácie aktivít projektu bolo 

riešené predložením záverečnej žiadosti o platbu Agentúre MŠ VVaŠ SR pre ŠF EÚ.  

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 

excelentnosti univerzita v roku 2011 pokračovala v implementácii projektu 

v partnerskej línii s Parazitologickým ústavom SAV v Košiciach, ktorý zaujal pozíciu 

hlavného partnera projektu Centrum excelentnosti pre parazitológiu. Zazmluvnením 

nenávratného finančného príspevku a podpisom zmluvy o partnerstve získala univerzita sumu 

55 679,07 EUR bez povinnosti spolufinancovať aktivity projektu z vlastných zdrojov. 

Finančné prostriedky boli smerované  do zariadení a vybavení, a do personálnych výdavkov 

za účelom spolupodieľania sa na naplnení špecifického cieľa projektu, ktorým je vytvorenie 

infraštruktúry vybudovaním laboratórií pre výskum funkčnej morfológie parazitov, 

laboratória pre molekulovú biológiu, laboratória pre výskum antihelmintickej rezistencie 

a laboratória pre výskum parazitických dvojkrídlovcov. Výsledkom projektu bude vytvorenie 

centra excelentnosti a jeho napojenie na európske vedecko-výskumné pracoviská.  

V rámci identického Operačného programu Výskum a vývoj a opatrenia 2.1 univerzita 

v  roku 2011 pokračovala v implementácii projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych 

technológií, ktorý realizuje v  partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach (hlavný 

partner), Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach (vedľajší partner), Technickou 

univerzitou v Košiciach (vedľajší partner) a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV 

v Košiciach (vedľajší partner). V štvrtom štvrťroku roka 2011 boli ukončené procesy 

verejného obstarávania tovarov, prác a služieb formou spoločnej nadlimitnej užšej súťaže č. 

01631 – MUT (pre 3 partnerské projekty) v zmysle národnej legislatívy a po odsúhlasení 

dokumentácie z verejného obstarávania na úrovni Agentúry MŠ VVaŠ SR pre ŠF EÚ 

univerzita v novembri 2011 uzatvorila kúpnu zmluvu s víťazným uchádzačom. UVLF ako 

vedľajší partner participuje na 5 odborných aktivitách projektu a prispieva k naplneniu 

strategického cieľa projektu, ktorým je vytvorenie centra excelentnosti na výskum a vývoj 

moderných biomateriálov pre klinickú prax a dobudovanie infraštruktúry formou 



 50 

predklinického testovania biokompozitov na zvieracích modeloch. Realizáciou daného 

projektu získava univerzita vo finančnom vyjadrení sumu 924 320 EUR. Finančná čiastka 

bude smerovaná do zariadení a vybavení, personálnych výdavkov, publicity a informovanosti.  

 V rámci Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií UVLF v roku 2011 pokračovala v  implementácii 

projektu Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu 

a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Ústavom materiálového výskumu SAV (hlavný 

partner) a Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach  (vedľajší partner). V štvrtom štvrťroku  roka 

2011 boli ukončené procesy verejného obstarávania tovarov, prác a služieb formou spoločnej  

nadlimitnej užšej súťaže č. 01631 – MUT ( pre 3 partnerské projekty) v zmysle národnej 

legislatívy a po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania na úrovni Agentúry MŠ 

VVaŠ SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 uzatvorila kúpnu zmluvu s víťazným 

uchádzačom. Realizáciou odborných aktivít tohto projektu, ktoré sú smerované do zvieracích 

in vivo experimentov, je posúdenie využitia kalcium fosfátových biocementov ako substrátov 

kmeňových buniek a nanokryštalických implantátov a biocementov s následným využitím 

v humánnej medicínskej praxi. Participáciou na danom projekte získava univerzita finančnú 

čiastku 94 450 EUR bez povinnosti spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov, ktorú 

smeruje do obstarania zariadení a vybavení, spotrebného materiálu a zároveň financuje 

personálne výdavky odborného tímu. 

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia  2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií UVLF v roku 2011 pokračovala  

v implementácii projektu Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou 

poškodenej miechy. V danom projekte zaujíma UVLF pozíciu vedľajšieho partnera projektu, 

hlavným partnerom je Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Zapojením odborného tímu 

Kliniky malých zvierat UVLF do aktivity testovanie terapeutických prístupov po 

experimentálne navodenej traume miechy u miniprasiat získava rozpočet univerzity 

a príslušné pracovisko Kliniky malých zvierat UVLF finančnú čiastku 282 525,81 EUR bez 

povinnosti spolufinancovania z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky budú smerované do 

zariadení a vybavení, spotrebného materiálu a personálnych výdavkov.  V štvrtom štvrťroku  

roka 2011 boli ukončené procesy verejného obstarávania tovarov, prác a služieb formou 

spoločnej nadlimitnej užšej súťaže č. 01631 – MUT ( pre 3 partnerské projekty) v zmysle 

národnej legislatívy a po odsúhlasení dokumentácie z verejného obstarávania na úrovni 

Agentúry MŠ VVaŠ SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 uzatvorila kúpnu zmluvu 

s víťazným uchádzačom.  

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia 5.1 Budovanie 

infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 

podmienok vzdelávacieho procesu ukončila UVLF vo februári 2011 implementáciu 

investičného projektu Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí 

a zariadení na UVL v Košiciach, realizáciou ktorého získala v rámci zazmluvnenia sumu 

5 077 054,83 EUR. Z uvedeného objemu tvoril nenávratný finančný príspevok 95 % 

a univerzita povinne spolufinancovala aktivity projektu 5 %-ami z vlastných zdrojov. 

Ukončenie finančnej realizácie projektu bolo realizované v mesiaci október 2011. Realizáciou 

uvedeného projektu došlo k rozšíreniu a modernizácii informačných  a komunikačných 

technológií na UVLF, zmodernizovaniu siete LAN (jej aktívnych a pasívnych častí), 

k zriadeniu bezdrôtovej komunikačnej siete WIFI, zavedeniu moderného hlasového 

komunikačného systému na báze protokolu IP, zavedeniu telekonferenčného systému, CCTV 

a videoprojekcie, vybaveniu jednotlivých pracovísk univerzity dataprojektormi, PC 

a notebookmi. Jednou z aktivít tohto projektu bolo zateplenie budov študentských domovov 

na Ceste pod Podhradovou, výmena okien a úprava serverovne v pavilóne č. 5 v areáli 

univerzity. Súčasťou tohto investičného zámeru bolo aj vybavenie vyučovacích priestorov 
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špeciálnymi zariadeniami, ktoré prispievajú k modernizácii klinickej činnosti: centrálna 

komunikačno- informačná jednotka, flexibilné ENDO videokamery, rigídna ARTRO 

videokamera pre videoartroskopickú cvičebňu, stropná videokamera s integrovaným 

operačným svietidlom pre otvorené operácie, ergospirometria pre kone, telemetrické 

zariadenie, informačno- komunikačné zariadenie pre monitoring vitálnych funkcií počas 

celkového znecitlivenia koňa, ultrazvukové zariadenie 3 D, digitálna rádiografická jednotka 

umožňujúca priamu digitalizáciu RTG žiarenia. 

Na uvedený investičný projekt nadväzuje jeho schválený nadstavbový projekt v rámci 

Operačného programu Výskum a vývoj a opatrenia 5.1 s názvom Zvýšenie kvality vzdelávania 

rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II., ktorého realizácia 

prinesie univerzite 5 941 299,13 EUR a zámerom ktorého je obnova stavebných objektov 

v účelovom zariadení v Rozhanovciach (zateplenie obvodového plášťa a výmena okien),  

vybudovanie dátového centra v pavilóne č. 5 vrátane nákupu IKT zariadení a stavebné 

činnosti v pavilóne č. 3.  

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií a výzvy na podporu budovania kompetenčných 

centier univerzita uspela v hodnotiacich kritériách v roku 2011 v pozícii vedľajšieho partnera 

projektu Kompetenčné centrum pre biomodulátory a  výživové doplnky (Probiotech) spolu 

s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach (hlavný partner). Cieľom 

projektu je vybudovanie kompetenčného centra  na výskum a vývoj potencovaných probiotík, 

biomodulačných prípravkov a funkčných potravín, patentovanie uložených kmeňov 

mikroorganizmov pre preventívne a terapeutické použitie, testovanie prípravkov, ktoré budú 

experimentálne overené in vivo a následne patentované (ako nový preventívny alebo 

terapeutický prípravok). Projekt je v počiatočnej fáze realizácie, v štádiu prípravy je vypísanie 

verejnej súťaže na obstarávanie tovarov, prác a služieb podľa schváleného rozpočtu projektu, 

v ktorom zazmluvnená suma pre univerzitu predstavuje 899 999,88 EUR. 

V rámci Operačného programu Vzdelávanie opatrenia 1.2 a výzvy Vysoké školy 

a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti univerzita od roku 2010 

implementuje projekt pod názvom Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF, cieľom 

ktorého je rozvoj a podpora interných ľudských zdrojov na UVLF, tvorba vzdelávacích 

študijných programov prispôsobených aktuálnej potrebe vedomostnej spoločnosti (študijný 

program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a študijný program 

neurovedy). Špecifickými cieľmi projektu sú  spracovanie a akreditácia nových študijných 

programov na UVLF a vzdelávanie interných ľudských zdrojov na UVLF. Zazmluvnená 

suma oprávnených výdavkov projektu predstavuje čiastku 1 049 997,98 EUR.  Realizácia 

projektu v roku 2011 pozostávala z príprav študijných materiálov  odbornými pedagogickými 

kapacitami a z príprav akreditačného spisu. Zároveň bol zahájený kurz výučby anglického 

jazyka, účastníkmi ktorého sú pedagogickí zamestnanci UVLF a manažment UVLF a kurz 

počítačové zručnosti a time manažment.   

              V rámci Operačného programu Vzdelávanie opatrenia 1.2 a výzvy Podpora 

inovatívnych foriem vzdelávania na vysokých školách a rozvoj ľudských zdrojov vo výskume 

a vývoji univerzita uspela v roku 2011 v schvaľovacom konaní  s projektom pod názvom 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho 

vzdelávania, cieľom ktorého je pripraviť východiskovú pozíciu pre kontinuálne 

celouniverzitné zvyšovanie kvality v oblasti vzdelávania. Projekt bude realizovaný v 4 

etapách, ktoré budú pozostávať z  vybudovania infraštruktúry vhodnej pre zvyšovanie kvality 

vysokoškolského vzdelávania, z tvorby pilotných vzdelávacích modulov, zo zavedenia 

informačného systému WIFI a z implementácie systému priameho merania kvality 

vysokoškolského vzdelávania. Zazmluvnená suma oprávnených výdavkov projektu 

predstavuje čiastku 583 441,33 EUR. Do priamej realizácie zadefinovaných aktivít projektu 
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vstupuje univerzita v januári 2012, doba implementácie projektu je nastavená do decembra 

2013.              

Od novembra 2007 do apríla 2011 univerzita úspešne implementovala projekt pod 

názvom Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné 

potraviny, realizácia ktorého bola podporená finančnou dotáciou z Nórskeho finančného 

mechanizmu a finančného mechanizmu EHP. Projekt prešiel v prvom štvrťroku roka 2011 

záverečnou fázou dofinancovania. Zazmluvnené celkové oprávnené náklady projektu 

predstavovali po eurokonverzii sumu 501 770,59 EUR. Úrad Vlády SR ako Národný 

kontaktný bod schválil v júni 2011 záverečnú monitorovaciu správu projektu. Laboratórium 

gnotobiológie  ústavu mikrobiológie a gnotobiológie,  ktoré sa svojimi odbornými aktivitami 

podieľalo na realizácii projektu, predložilo k schvaľovaciemu konaniu návrhy na patentovú 

ochranu vedecky vyvinutých bioproduktov, ktoré vysoko ekologickým spôsobom prispejú 

k odstráneniu rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká, čím priaznivo ovplyvnia 

potravinový reťazec v produkcii bezpečných a kvalitných potravín – mäsa a výrobkov 

živočíšneho pôvodu a eliminujú tvorbu karcinogénnych látok, ktoré spôsobujú vážne 

nádorové ochorenia populácie.    

 V roku 2011 sa z vlastných zdrojov UVLF realizovali ďalšie adaptácie a rekonštrukcie 

objektov nachádzajúcich sa v areáli univerzity.  

Výstavba, rekonštrukcie a adaptácie ustajňovacích a výučbových zariadení pre veľké 

zvieratá (kone a hospodárske zvieratá) v rámci 

ďalšieho budovania a zlepšovania materiálno-

technického zabezpečenia kliník pokračovali v roku 

2011 okrem účelového zariadenia ŠPP Zemplínska 

Teplica aj v areáli univerzity. Tieto aktivity patrili 

medzi priority vedenia univerzity v rámci zámerov 

ďalšieho zvyšovania kvality veterinárneho 

vzdelávania na UVLF a v úsilí o skvalitnenie 

klinického vzdelávania a výkonu klinickej činnosti a 

jej realizáciu podľa druhového prístupu pri získavaní 

teoretických poznatkov, ale predovšetkým 

praktických skúseností. Ide o proces nevyhnutný, rešpektujúci potreby a požiadavky modernej 

vzdelávacej inštitúcie. V konečnom dôsledku sa tak do užívania postupne dostávali nové a 

zmodernizované priestory a vytvorili sa lepšie podmienky pre vzdelávacie a výskumné 

činnosti, pre poskytovanie nepretržitej veterinárnej starostlivosti, kvalitného výkonu odbornej 

veterinárnej činnosti pre verejnosť a získavanie kreditu špičkových klinických pracovísk 

v chovateľskej praxi.     

V rámci odstraňovania nedostatkov 

„defficiency category I“ bola v roku 2011 na 

klinike koní riešená aj priestorová a materiálno-

technická základňa na zabezpečenie požiadaviek 

zlepšenia podmienok pre tento druh zvierat 

z hľadiska objektov, zariadení, zabezpečenia liečby, 

niektorých odborných úkonov, hospitalizácie 

a starostlivosti. Boli vykonané adaptácie 

a rekonštrukcie existujúcich priestorov pre potreby 

teoretickej aj praktickej výučby, pre ustajnenie 

a hospitalizáciu pacientov (vrátane postnarkotizačného boxu a samostatného izolačného 

objektu).  

Podstatne bolo zlepšené prístrojové vybavenie kliniky pre skvalitnenie diagnostickej 

činnosti (napr. prenosný digitálny RTG prístroj, endoskop, USG). Súčasťou kliniky koní sa 
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stala aj tzv. mobilná klinika, ktorá prináša kvalitatívne nový 

prístup v poskytovaní služieb pre chovateľov tohto druhu 

zvierat. Zároveň je to však aj rozšírenie možnosti realizácie 

praktickej výučby pre študentov, ktorým je tým umožnené 

priamo sa zúčastňovať činnosti mobilnej kliniky a získať 

ďalšie praktické skúsenosti a zručnosti pri výkone odborných 

veterinárnych činností.  

Klinike koní boli vytvorené potrebné podmienky pre 

možnosť komplexnej činnosti a prevádzku vo všetkých smeroch pôsobenia. Proces 

zlepšovania možností vzdelávania, 

vedecko-výskumnej a klinickej činnosti na 

klinike koní sa uskutočňoval v roku 2011 

aj pokračovaním realizácie výstavby 

nových moderných klinických 

ustajňovacích priestorov ako moderného 

polyfunkčného objektu – klinických 

ustajňovacích priestorov na mieste 

bývalého objektu č. 18.  

Tieto priestory zodpovedajú 

súčasným potrebám na výučbu, klinickú  

aj vedecko-výskumnú činnosť. V časti 

tohto nového polyfunkčného objektu sa 

nachádzajú tiež samostatné priestory aj pre kliniku prežúvavcov pre realizáciu edukačného 

procesu, klinickej a vedecko-výskumnej činnosti u malých prežúvavcov.   

Hoci prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté univerzite na rozvoj zďaleka 

nezodpovedajú reálnym potrebám, aj v roku 2011 sa pokračovalo v postupnej adaptácii 

a rekonštrukcii jednotlivých pavilónov z prostriedkov UVLF. Okrem drobných stavebných 

úprav, ktoré si vyžiadal havarijný stav a súvisel najmä s odstraňovaním vážnych nedostatkov  

na rozvodoch vody, kúrenia či elektrorozvodoch sa podarilo pre potreby pedagogického 

procesu adaptovať jednu cvičebňu v pavilóne č. 5 a administratívne priestory pre potreby 

pedagógov a pracovníkov ústavu súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky. 

Významnou súčasťou uvedenej rekonštrukcie bola aj adaptácia jednej časti 2. nadzemného 

podlažia, kde z pôvodne nevyhovujúcich priestorov vznikli priestorovo oddelené moderné 

toalety, ktoré slúžia pre zamestnancov aj študentov univerzity. Celkovo bolo na drobné 

adaptácie, rekonštrukcie a odstránenie havarijných stavov z prostriedkov UVLF vynaložených 

cca 231 000 EUR. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY 

 

 UVLF je členom viacerých medzinárodných organizácií, v ktorých dôstojne zastupuje 

Slovenskú republiku. Významná a v oblasti veterinárskeho vzdelávania, z celoštátneho i 

medzinárodného hľadiska, je nezastupiteľná úloha univerzity pri spolupráci s ostatnými 

veterinárskymi vysokými školami v zahraničí. Spolupráca s inými vysokými školami je 

realizovaná v rámci aktívneho členstva univerzity v nasledovných svetových, európskych a 

národných združeniach –  Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World 

Veterinary Association), Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – 

European Association of Establishments for Veterinary Education),  Európska výmenná sieť 

veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary Network of Students Staff 

Transfer), Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľnežijúcej fauny (WAVES – 

Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society), Združenie univerzít Karpatského 

regiónu (ACRU –  Association of Carpathian Region Universities) a Slovenská akademická 

asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC - Slovak Academic Association for 

International Cooperation). Za najvýznamnejšiu považujeme spoluprácu s ostatnými 

veterinárnymi školami v rámci EAEVE a VetNEST-u, predovšetkým s Veterinárnou a 

farmaceutickou univerzitou  Brno, Fakultou veterinárnych vied Univerzity Sv. Štefana v 

Budapešti, Veterinárnou fakultou Univerzity v Ľubľane, Univerzitou veterinárskej medicíny 

vo Viedni, Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclave, 

Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe. 

ACRU –  Asociácia univerzít karpatského regiónu – je medzinárodná asociácia 

združujúca vysokoškolské inštitúcie rôzneho zamerania zo Slovenska, Maďarska, Poľska, 

Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Šestnásť univerzít z piatich krajín karpatského regiónu (okrem 

Ukrajiny) založilo v roku 1994 túto asociáciu s cieľom podporovať a rozvíjať spoluprácu 

medzi členskými vysokými školami v tomto regióne i so vzdelávacími inštitúciami na celom 

svete. V súčasnosti má ACRU 24 členov a o členstvo požiadali aj ďalšie univerzity, najmä z 

Ukrajiny. Asociácia je registrovaná na Slovensku ako nezisková organizácia a jej sídlo je 

totožné s adresou UVLF a generálnym sekretárom tejto medzinárodnej organizácie sa stala 

prorektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hlavnou úlohou ACRU je prehĺbiť 

akademickú, vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi členmi asociácie, ktorých okrem iného 

spája aj mnohokrát spoločný historický a kultúrny rozvoj v tomto regióne. Zámerom je aj 

koordinácia rôznych aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít, v oblasti prenosu 

informácií a poznatkov, a tiež výmena a podpora kontaktov medzi členskými univerzitami a 

zainteresovanými tretími stranami najmä v oblasti mobilít. ACRU je takisto zameraná na 

propagáciu spoločenského, vzdelávacieho a technologického pokroku susediacich krajín. V 

rámci asociácie vznikli tri pracovné skupiny – výskumná (delí sa na podskupinu 

medicínskych vied, spoločenskovedných a ekonomických vied, prírodných a technických 

vied), vzdelávacia a pracovná skupina zameraná na financovanie a medzinárodné vzťahy. 

Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na karpatský región, ale asociácia je otvorená aj 

univerzitám z iných regiónov. ACRU každoročne usporadúva výročnú konferenciu v inej 

krajine. V dňoch 8. – 12. júna 2011 sa na pozvanie organizátora – Čiernomorskej univerzity 

Petra Mohylu v Mykolaive – zišli zástupcovia členských univerzít ACRU na konferencii v 

Jalte na Kryme. Našu univerzitu na tejto výročnej konferencii reprezentovali rektor prof. 

MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ako prorektorka a 

zároveň generálna tajomníčka. Výročná konferencia je najvyšším orgánom asociácie 

prijímajúcim zásadné rozhodnutia v otázkach fungovania, riadenia i ďalšieho smerovania. 

Program tohtoročnej, v poradí už 18. konferencie, sa zameral na oživenie prvoradej úlohy 

asociácie, ktorou je podpora mobilít študentov a zamestnancov medzi členskými univerzitami. 

Generálna tajomníčka ACRU prof. Jana Mojžišová vystúpila na konferencii nielen s 
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finančnou správou, ako jej to ukladajú za povinnosť stanovy asociácie, ale aj s dôkladne 

vypracovanou grantovou schémou, ktorá tu doteraz chýbala, a tiež s viacerými zásadnými 

zmenami stanov, ktoré by mali zabezpečiť prehľadnosť a väčšiu pružnosť vo fungovaní 

asociácie. Táto aktivita sa stretla s veľkým uznaním a podporou najmä od členov z Poľska a 

Maďarska, ktorí uvítali navrhnuté pravidlá pri udeľovaní grantov a zmeny stanov súvisiace 

najmä s obmedzeným členstvom ukrajinských univerzít, ktorým ich zákony neumožňujú 

platiť členské príspevky mimo ich krajiny. Ostáva veriť, že znovu prebudené nadšenie pre 

rozvoj spolupráce sa prenesie aj do života a nová grantová schéma prinesie svoje ovocie. 

Výročná konferencia tiež zvolila na ďalšie dvojročné obdobie prezidenta asociácie, ktorým sa 

opäť stal Prof. Dr. Paul-Serban Agachi z rumunskej Babes-Bolyai University z Cluj-Napoca.  

V dňoch 29. 9. – 1. 10. 2011 sa v poľskom meste Vroclav konalo ďalšie zasadnutie 

VetNEST-u (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer). Našu univerzitu na 

podujatí zastupovali – prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a 

doktorandské štúdium, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk 

s praxou, a doc. MVDr. Peter Korim, CSc., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality. V 

prítomnosti rektora Wrocław University of Environmental and Life Sciences prof. Romana 

Kołacza viedol rokovanie úradujúci prezident VetNEST-u prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 

MBA, dekan Fakulty veterinárneho lekárstva Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno, 

ktorému sekundoval prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D., prodekan pre vedu a zahraničné 

styky Fakulty veterinárneho lekárstva VFU Brno. Na úvod sa krátko predstavili jednotliví 

zástupcovia zúčastnených členov VetNEST-u. Prezident VetNEST-u prof. Nečas uviedol 

správu prezidenta, v ktorej informoval  o činnosti od ostatného zasadnutia, ktoré sa 

uskutočnilo v roku 2010 na VFU Brno. Po jeho vystúpení referovali podľa jednotlivých 

bodov programu určení zástupcovia partnerských škôl najmä o zmenách v učebných plánoch, 

výsledkoch v rámci mobilít, možnostiach spolupráce v rámci 7. rámcového programu a 

evalváciách jednotlivých škôl. Za UVLF predniesla správu a na otázky jednotlivých členov 

reagovala prorektorka prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. 

V dňoch 10. a 11. novembra 2011 sa na pôde Slovenskej poľnohospodárskej 

univerzity v Nitre uskutočnila ustanovujúca schôdza Asociácie vyšehradských univerzít. 

Asociácia ako nezisková organizácia má za úlohu prepojiť partnerské univerzity s cieľom 

vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín 

Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. Asociácia vznikla v rámci projektu SPU 

„Udržateľnosť agrosektora krajín V4 a spolupracujúcich regiónov“ schváleného 

Medzinárodným vyšehradským fondom. Asociácia je otvorená pre všetky univerzity 

vyšehradských krajín a iných regiónov zaoberajúce sa všetkými aspektmi udržateľnosti a 

rešpektujúce zámery a priority asociácie. Perspektívnym zámerom projektu je ďalšie 

rozšírenie spolupráce aj mimo európsky región, keďže záujem o spoluprácu už prejavili aj 

inštitúcie z Thajska, Indie a Indonézie. Ustanovujúcej schôdze asociácie, ktorú otvoril rektor 

SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., sa zúčastnili reprezentanti 28 inštitúcií z 13 

štátov. Asociácia má celkovo 30 zakladajúcich a 9 čestných členov. Zakladajúcimi členmi 

asociácie za Slovenskú republiku sú Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach. Významným bodom prvého dňa schôdze bolo prerokovanie a následné schválenie 

charty asociácie ako základného dokumentu pre jej činnosť. Prezidentom asociácie sa na 

základe schváleného dokumentu stal rektor SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. P. Bielik, PhD. 

Ďalším dôležitým bodom schôdze bola voľba ďalších členov výkonného výboru. UVLF na 

tomto podujatí reprezentoval prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., ktorý za ňu podpísal 

memorandum. 
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Z medzinárodného hľadiska je významná spolupráca UVLF a  EFSA (European Food 

Safety Authority) –  Európskym referenčným orgánom pre hodnotenie rizika bezpečnosti 

potravín a krmív, zdravia zvierat a welfare, výživy, ochrany a zdravia rastlín, ktorý bol 

vytvorený ako súčasť komplexného programu na zlepšenie bezpečnosti potravín v EÚ a pre 

zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. Spolupráca UVLF a vedeckej siete EFSA 

sa uskutočňuje prostredníctvom Národného kontaktného bodu pre vedeckú a technickú 

spoluprácu, do ktorého boli z našej univerzity nominovaní dvaja zástupcovia –  pre oblasť 

hodnotenia zdravia zvierat doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., a pre oblasť hodnotenia 

dobrých životných podmienok a welfare zvierat prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc. 

 

XII. SYSTÉM KVALITY 

 

Efektívnosť a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce sa na UVLF 

hodnotí na úrovni univerzitnej, národnej a medzinárodnej. Na úrovni univerzity je efektívnosť 

a kvalita výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce hodnotená pravidelne na 

zasadnutiach vedeckej rady univerzity a kolégia rektora, kde diskusia vyúsťuje do uznesení, 

návrhov a odporučení, a dvakrát ročne na zasadnutiach akademického senátu univerzity. 

Pedagogická komisia, komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže, komisia pre vedecko-

výskumnú činnosť a zahraničná komisia ako poradné orgány rektora sa na svojich 

zasadnutiach okrem koncepčných otázok zameraných na výučbu, vedecko-výskumnú oblasť a 

medzinárodnú spoluprácu zaoberajú pripomienkami a návrhmi zo zasadnutí katedier, 

hodnoteniami študentov (hodnotenie vyučovacieho procesu a kvality výučby 

vysokoškolskými učiteľmi) a pripravujú podkladové materiály do vedeckej rady univerzity a 

kolégia rektora, ako aj na zasadnutia akademického senátu univerzity. Členmi uvedených 

komisií sú aj zástupcovia študentov. 

Za účelom zvyšovania úrovne a tvorivého podnecovania výchovno-vzdelávacej  

a vedecko-výskumnej práce pedagogicko-vedeckých pracovníkov univerzity má univerzita 

vypracovaný systém hodnotenia tvorivých pracovníkov katedier, kliník, ústavov a oddelení. 

Kritériá na hodnotenie tvorivých pracovníkov, ktoré boli schválené vo vedeckej rade a v 

akademickom senáte univerzity, a sú aktualizované, zahŕňajú hodnotenie výchovno-

vzdelávacej, vedecko-výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti každého tvorivého pracovníka 

univerzity. Hodnotenie sa vykonáva periodicky každý rok od roku 2000, vždy za ostatné tri 

roky a je zverejňované na intranetovej stránke univerzity. 

Na úrovni národnej je univerzita hodnotená Akreditačnou komisiou Slovenskej 

republiky a nezávislou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA. 

Na úrovni medzinárodnej bola na UVLF v roku 2011 dokončená reevalvácia 

Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v 

Bruseli (EAEVE –  European Association Establishments for Veterinary Education). Na 

základe výsledkov reevalvácie Edukačnou komisiou Európskeho združenia inštitúcií pre 

veterinárne vzdelávanie bola UVLF zaradená na Zoznam evalvovaných a odporúčaných 

veterinárnych škôl EAEVE. 

UVLF v Košiciach sa dlhodobo snaží o kvalitu tak v oblasti vedecko-výskumnej, ako 

aj v oblasti pedagogickej, a za týmto účelom sa snaží vypracovať vlastné štandardizované 

postupy na hodnotenie kvality, ktoré majú odrážať špecifickosť postavenia univerzity  

v systéme slovenských vysokých škôl. Na úrovni manažmentu univerzity je problematické 

zaviesť do hodnotenia štandardy kvality osvedčené pre technické vysoké školy a o nových 

systémoch hodnotenia kvality činností vykonávaných vysokými školami sa v roku 2011 

diskutovalo, ale nedošlo k očakávanému rozhodnutiu MŠVVaŠ SR o povinnom systéme 

hodnotenia kvality s jasne stanovenými kvalitatívnymi parametrami.  
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Hodnotenie kvality výsledkov dosahovaných v jednotlivých oblastiach sa vykonáva na 

úrovni vedenia univerzity. Vedenie má pripravené parametre pre meranie kvality vedeckej a 

výskumnej činnosti, ktoré sa priamo odvíjajú od parametrov kvality, ktorými danú oblasť 

hodnotí cez dotácie vysokým školám MŠVVaŠ SR. 

Osobitne sa hodnotí aj systém finančného riadenia, t. j. kvalita rozpočtu a jeho 

dodržiavanie, dosahovanie stanovených cieľov z mimodotačných zdrojov. Rezervy má 

univerzita v efektívnom hodnotení cielených úspor v oblasti tepelných a elektrických médií. 

V oblasti vzdelávania sa hodnotí jej úroveň jedenkrát ročne vo vedeckej rade univerzity, 

prijímajú sa závery, stanovujú sa ciele na zlepšenie činností v danej oblasti a po stanovenom 

intervale sa vyhodnocuje ich plnenie. Na univerzitnej úrovni sa tiež prijímajú opatrenia, ktoré 

vedú k cieľu zvyšovať kvalitu pedagogického procesu vo všetkých jeho zložkách. 

Odporúčanie hodnotiť kvalitu pedagogického procesu prostredníctvom študijných výsledkov 

nepovažuje vedenie univerzity za dobrý nástroj, nakoľko efekt by mohol byť aj opačný a 

veľmi tendenčný. Za najlepšie hodnotenie kvality študentov považuje univerzita ich 

hodnotenie v popromočnej praxi najmä zo strany zamestnancov štátnej správy vo veterinárnej 

oblasti a aj zo strany súkromných veterinárnych lekárov ako dvoch najväčších 

zamestnávateľov absolventov univerzity. 

Tvorivá činnosť je hodnotená na základe kvantitatívnych ukazovateľov, ktoré 

vypovedajú aj o kvalite vykonávanej vedecko-výskumnej činnosti a z toho rezultujúcej 

publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov. Systém funguje viac ako desať rokov a po 

odstránení prvotných nedostatkov je všeobecne akceptovaný drvivou väčšinou pedagógov a 

vedeckých pracovníkov univerzity. 

 

Hodnotenie vzdelávania 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov študent má právo vyjadriť sa ku kvalite výučby a o učiteľoch. Na UVLF toto 

prebieha formou anonymného dotazníka, ktorý hodnotí odbornú a pedagogickú zdatnosť 

učiteľa ako aj kvalitu výučbového procesu v rámci predmetu.  

Študent  vyplní dotazník minimálne raz za akademický rok, najlepšie po absolvovanej 

skúške z príslušného predmetu. V rámci celkového hodnotenia organizácie vyučovacieho 

procesu študent hodnotí osnovy a sylabus predmetu, organizáciu vyučovacej hodiny, kvalitu 

a dostupnosť študijného materiálu, kvalitu technického vybavenia, úroveň praktickej výučby 

a objektívnosť kritérií hodnotenia. Pri celkovom hodnotení osobnosti učiteľa študent hodnotí 

zrozumiteľnosť učiteľovho výkladu, reakcie učiteľa na otázky študentov, profesionalitu 

prístupu učiteľa k študentom, ochotu učiteľa konzultovať so študentmi, podnecovanie záujmu 

študenta o predmet, jeho organizačné schopnosti, praktickú zručnosť a praktické skúsenosti, 

istotu a presvedčivosť vo výučbe. Hodnotenie sa vykonáva na základe päťstupňovej škály od 

veľmi nadpriemerné (1) až po veľmi podpriemerné (5).  

V zimnom semestri akademického roku 2010/2011 hodnotenie učiteľov študentmi 

prebehlo u 84 % predmetov, ktoré končia skúškou v zimnom semestri. V letnom semestri  

akademického roku 2010/2011 hodnotenie učiteľov študentmi prebehlo u 88 % predmetov, 

ktoré končia skúškou v letnom semestri.  Vedúci pracovísk v súčinnosti s garantmi predmetov 

vo väčšine prípadov vypracovali aj analýzu hodnotení za predmety a učiteľov. Je nutné, aby 

pri vzniknutí vážnejších problémov boli navrhnuté aj spôsoby ich riešenia v súčinnosti 

s prorektorom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pokladáme za nevyhnutné, aby spätnou 

väzbou hodnotení bolo zlepšenie kvality vzdelávania. Najčastejšie sa opakujúce problémy pri 

hodnotení boli: 

- nedostatok a nedostupnosť študijnej literatúry, 

- duplicita vo výučbe, 
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- nedostatočné vybavenie cvičební, 

- málo praktickej výučby na niektorých disciplínach, 

- nerovnomerná zaťaženosť študentov. 

Naopak, študenti vyzdvihovali: 

- vysokú odbornú erudovanosť učiteľov a ochotu učiteľa konzultovať so študentmi, 

- praktickú zručnosť a praktické skúsenosti učiteľov, 

- profesionálny a ústretový prístup k študentom, 

- dostatok možností získať praktické  skúsenosti, 

- praktické cvičenia na farmách a vo výrobných podnikoch. 

 

 

Hodnotenie úspešnosti štúdia  

 

 Celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia je 130, čo 

predstavuje 7,3 % podiel z celkového počtu študentov v slovenskom jazyku. Podľa 

jednotlivých študijných programov  počet a podiel z celkového počtu študentov v danom 

študijnom programe je nasledovný: 

- v ŠP K DF štúdia je 7 študentov, čo predstavuje 6,0 %, 

- v ŠP K EF štúdia 18 študentov, čo predstavuje 18,3 %, 

- v ŠP BKaP DF štúdia sú 2 študenti, čo predstavuje 3,7 %, 

- v ŠP BKaP EF štúdia je 1, čo predstavuje 4 %, 

- v ŠP VVL 54, čo predstavuje 8,2%, 

- v ŠP HP 18, čo predstavuje 9, 6 %, 

- v ŠP F je 30, čo predstavuje 4,7 % z celkového počtu študentov v danom študijnom 

programe.  

 

 V roku 2011 bolo 111 študentov, ktorí nesplnili podmienky na pokračovanie v štúdiu.  

V ŠP bezpečnosť krmív a potravín denná forma 4, v ŠP bezpečnosť krmív a potravín externá 

forma 7,  v ŠP kynológia denná forma 8,  v študijnom program kynológia externá forma 17, 

v ŠP farmácia 7, v ŠP hygiena potravín 26, v študijnom programe všeobecné veterinárske 

lekárstvo 40 a v študijnom programe trh a kvalita potravín  2. V roku 2011 zanechalo štúdium 

32 študentov. V ŠP bezpečnosť krmív a potravín denná forma 4 študenti,  v ŠP kynológia 

denná forma 2, v externej forme 1 študent, v ŠP hygiena potravín 5 študentov, v ŠP všeobecné 

veterinárske lekárstvo 17 študentov a v ŠP farmácia 3 študenti. V roku 2011 o náhradu 

chýbajúcich cvičení požiadali 2 študenti, ktorí boli hospitalizovaní,  trom študentkám bol 

rozložený ročník z dôvodu gravidity. 
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

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

IČO: 00397 474, DIČ: Sk 2020486699 

Telefón na sekretariát rektora:  +421 55 632 5293 

Fax na sekretariát rektora:  +421 55 632 5293 

E-mail na sekretariát rektora:  sekretariat@uvlf.sk 

V prípade potreby poskytnutia ďalších údajov podľa oblastí činnosti doplňujúce údaje 

poskytnú: 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, e-mail: 

mojzisova@uvlf.sk 

prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium,  

e-mail: ondrasovicova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 

styky, e-mail: legath@uvlf.sk 

doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 

korimp@uvlf.sk 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-mail: 

onagy@uvlf.sk 

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka, e-mail: rolfova@uvlf.sk 

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: kundrikova@uvlf.sk 
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XIV. SUMÁR 

 

Správa o činnosti zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 2011 

v štruktúre predpísanej MŠVVaŠ SR. Uvádza, okrem iného, časový prehľad o zasadnutiach 

poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné 

projekty riešené z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, významné projekty zo 

štrukturálnych fondov EÚ získané v roku 2011, významné návštevy, účasť univerzity na 

významných medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné 

spoločenské a športové podujatia. 

Rok 2011 bol na UVLF prvým rokom vedenia vo funkčnom období 2011 – 2015. Dňa 

20. apríla 2011 sa konala v aule pavilónu morfologických disciplín slávnostná inaugurácia 

rektora a prorektorov. Po slávnostnom nástupe akademických funkcionárov predseda 

akademického senátu MVDr. Peter Lazar, PhD., vyhlásil výsledky voľby nového rektora 

univerzity pre funkčné obdobie rokov 2011 – 2015, ktorého Akademický senát UVLF 

v Košiciach zvolil v tajnom hlasovaní na svojom zasadnutí dňa 25. novembra 2010 a ktorého 

17. 1. 2011 s účinnosťou od 1. februára 2011 prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 

vymenoval za rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – prof. 

MVDr. Emila Pilipčinca, PhD. Predseda senátu potom vyzval prof. Pilipčinca, aby zložil sľub 

rektora a prijal insígniu rektora  univerzity ako symbol najvyššieho univerzitného úradu 

a právomocí s ním spojených.  

Akademický senát UVLF v Košiciach na svojom zasadnutí konanom dňa 21. februára 

2011 zvolil  prorektorov univerzity pre budúce štvorročné funkčné obdobie. Za prorektorku 

pre výchovno-vzdelávaciu činnosť zvolil prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prorektorku pre 

zahraničné a doktorandské štúdium prof. Ing. Oľgu Ondrašovičovú, CSc.,  prorektora pre 

vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., 

prorektora pre rozvoj školy a hodnotenie kvality  doc. MVDr. Petra Korima, CSc., a za 

prorektora pre klinickú  činnosť a styk s praxou zvolil doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD. 

Nasledovala ich inaugurácia, počas ktorej ich rektor dekoroval insígniou určenou prorektorom 

univerzity.  

UVLF je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie 

v Slovenskej republike. Je taktiež jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich univerzitné 

farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Základnou úlohou UVLF je poskytovať 

vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na 

základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied a farmácie. 

UVLF je členom Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie 

(EAEVE – European Association of Establishments for Veterinary Education), ktoré zohráva 

významnú úlohu pri hodnotení kvality veterinárskeho vzdelávania a veterinárskych škôl 

v Európe, a to vytvorením systému evalvácie veterinárskych škôl založenej na naplnení 

požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných 

kvalifikácií. V roku 2011 UVLF úspešne prešla náročným procesom reevalvácie a dostala sa 

na zoznam evalvovaných a odporúčaných vysokých škôl poskytujúcich vysokoškolské 

vzdelávanie v oblasti veterinárskej medicíny. 

Významnou udalosťou z pohľadu školy bolo vydanie pamätnej medaily univerzity po 

zmene jej názvu a loga s mottom UNUS MUNDUS UNA SALUS UNA MEDICINA – 

JEDEN SVET  JEDNO ZDRAVIE  JEDNA MEDICÍNA vyrobenej v Mincovni Kremnica, 

 š. p., z mosadze v pozlátenom vyhotovení a v patinovanom striebre a bronze, udeľovanej pri 

príležitosti životných jubileí, pri významných výročiach a za mimoriadny prínos k rozvoju 

univerzity. 

Univerzita si mimoriadne váži prínos svojich bývalých pedagógov, ktorí sa významne 

zaslúžili o jej kreovanie a rozvoj. Prejavom tohto vzťahu k osobnostiam univerzity je aj 
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odhaľovanie pamätných tabúľ a búst pri nedožitých jubileách osobností. V roku 2011 bola 

odhalená pamätná tabuľa akademika Františka Nižnánskeho na univerzite pri príležitosti jeho 

nedožitých stých narodenín dňa 18. 11. 2011. Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. 

Michala Bartíka, DrSc., zakladateľa veterinárskej biochémie a toxikológie, akademického 

funkcionára a dlhoročného vedúceho Katedry chémie a biochémie Vysokej školy 

veterinárskej v Košiciach, sa uskutočnilo pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín 

dňa 9. 12. 2011. Ostatnou spoločenskou udalosťou spojenou s uvedeným aktom bolo 

odhalenie busty prof. MVDr. Jána Rosochu, CSc., zakladateľa zoohygieny a dlhoročného 

akademického funkcionára Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, pri príležitosti jeho 

nedožitých 90-tych narodenín dňa 15. 12. 2011. 

V roku 2011 sa podarilo UVLF implementovať významné projekty zo štrukturálnych 

fondov EÚ. Z Operačného programu Výskum  a vývoj to boli projekty –   INFEKTZOON – 

Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v partnerstve s Parazitologickým ústavom 

SAV, Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom 

SAV v Košiciach, Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve 

s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach, Ústavom materiálového výskumu SAV v Košiciach, 

Technickou univerzitou v Košiciach a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV 

v Košiciach, Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu 

a rekonštrukciu tvrdých tkanív v partnerstve s Lekárskou fakultou UPJŠ v Košiciach 

a Ústavom materiálového výskumu SAV, Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe 

traumou poškodenej miechy v partnerstve Neurobiologickým ústavom SAV v Košiciach,  

Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL 

v Košiciach a Zvýšenie kvality vzdelávania rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení 

na UVL v Košiciach II.   

Z Operačného programu Vzdelávanie bol úspešne implementovaný projekt Nové 

študijné programy a vzdelávanie na UVLF.  

 V roku 2011 UVLF získala ďalšie významné projekty zo štrukturálnych fondov EÚ, 

v rámci Operačného programu Výskum a vývoj –  Kompetenčné centrum pre biomodulátory a 

 výživové doplnky (Probiotech) v partnerstve s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat 

SAV v Košiciach a v rámci Operačného programu Vzdelávanie –   Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UVLF v Košiciach v roku 2011 

 

Vnútorný predpis č. 9 –  Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

Vnútorný predpis č. 18 –   Smernica pre uplatňovanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na pracoviskách a účelových zariadeniach UVLF 

v Košiciach –   Dodatok č. 4, Dodatok č. 5, Dodatok č. 6 

Vnútorný predpis č. 34 –   Smernica  o úprave  poplatkov  za  ubytovanie  v Študentských 

domovoch  UVLF v Košiciach   

Vnútorný predpis č. 35 – Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných 

prostriedkov –    Dodatok č.  1,  Dodatok č. 2,  Dodatok č. 3 

Vnútorný predpis č. 38 –   Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v  Košiciach na 

akademický rok 2011/2012 

Vnútorný predpis č.  40 –  Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach  

Vnútorný predpis č. 44 –  Podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zvieratami, 

v priestoroch ich ustajnenia a strojnými poľnohospodárskymi zariadeniami 

Vnútorný predpis č. 50 –  Smernica na určenie podmienok používania bezpečnostného 

a zdravotného označenia pri práci v priestoroch UVLF v Košiciach 
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Tabuľková príloha 

k výročnej správe o činnosti vysokej školy 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2011 

Fakulta 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 169 0 117 1 287 

  2 6 0 3 0 9 

  1+2 1469 262 0 0 1731 

  3 117 3 61 5 186 

Spolu fakulta 1 1761 265 181 6 2213 

Spolu vysoká škola  1761 265 181 6 2213 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

    

 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného 

roka) 
Denná forma 

Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 105 117 120 125 161 169 

2 0 0 0 0 6 6 

1+2 1214 1403 1483 1558 1696 1731 

3 69 75 87 114 114 120 

Spolu 1388 1595 1690 1797 1977 2026 

Externá forma 

Stupeň 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 116 102 103 102 122 118 

2 0 0 0 0 5 3 

1+2 0 0 0 0 0 0 

3 88 80 67 61 58 66 

Spolu 204 182 170 163 185 187 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 221 219 223 227 283 287 

2 0 0 0 0 11 9 

1+2 1214 1403 1483 1558 1696 1731 

3 157 155 154 175 172 186 

Spolu 1592 1777 1860 1960 2162 2213 

        

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium  

v akademickom roku 2010/2011 

Fakulta 
Stupeň                

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 28 1 19 0 48 

  2 0 0 0 0 0 

  1+2 166 76 0 0 242 

  3 11 

 

23 

 

34 

Spolu fakulta 1 205 77 42 0 324 

Spolu podľa stupňov 1 28 1 19 0 48 

  2 0 0 0 0 0 

  1+2 166 76 0 0 242 

  3 11 0 23 0 34 

Spolu vysoká škola  205 77 42 0 324 

       1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

   
 

    

 



Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom  

a druhom stupni v roku 2011 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 350 559 507 458 307 1,6 0,9 0,7 0,9 

Farmaceutické vedy 150 558 492 212 142 3,7 0,4 0,7 0,9 

Spolu 500 1117 999 670 449 2,2 0,7 0,7 0,9 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 120 132 111 111 74 1,1 1,0 0,7 0,6 

Spolu 120 132 111 111 74 1,1 1,0 0,7 0,6 

          Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

stredoškolské vzdelanie v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 Veterinárske vedy 45 29 24 17 6,5 4,7 4,2 4,5 

 Spolu 45 29 24 17 3,6 2,6 3,1 3,3 
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Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2011 
Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 40 6 6 6 6 0,2 1,0 1,0 0,2 

Spolu 40 6 6 6 6 0,2 1,0 1,0 0,2 

Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske vedy 40 7 7 7 5 0,2 1,0 0,7 0,1 

Spolu 40 7 7 7 5 0,2 1,0 0,7 0,1 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 Veterinárske vedy 3 3 3 3 23,1 23,1 23,1 27,3 

 Spolu 3 3 3 3 23,1 23,1 23,1 27,3 

 Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 Veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2011 

Denná forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 Vedy o neživej prírode 7 6 6 5 5 0,9 0,8 1,0 0,7 

 Veterinárske vedy 30 24 22 19 14 0,8 0,9 0,7 0,5 

 Spolu 37 30 28 24 19 0,8 0,9 0,8 0,5 

 

           Externá forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 Veterinárske vedy 12 11 10 10 10 0,9 1,0 1,0 0,8 

 Lekárske vedy 2 1 1 1 1 0,5 1,0 1,0 0,5 

 Spolu 14 12 11 11 11 0,9 1,0 1,0 0,8 

 

           Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

      

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

  Vedy o neživej prírode 2 2 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Vedy o živej prírode 13 13 12 11 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Poľnohospodárstvo 1 1 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Veterinárske vedy 26 24 22 22 74,3 75,0 75,9 91,7 

  Spolu 42 40 35 34 100,0 102,6 100,0 113,3 
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           Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v 

zahraničí 

      

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

  Veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2010/20011) 

Forma štúdia 

Počet študentov       Počty študentov 

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného 

Počet 

žiadostí o 

odpustenie 

školného 

    z toho počet študentov,       

stupeň 

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2010/2011 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým bolo 

školné 

odpustené 

ktorým 

bolo školné 

znížené 

Denná forma 1 9 0 9 0 0 0 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 246 0 101 146 5 4 4 19 

  3       1         

Spolu denná forma   255 0 110 147 5 4 4 19 

Externá forma 1 19 0 19 1 0 0 0 4 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 11 11           9 

Spolu externá 

forma   30 11 19 1 0 0 0 13 

Obe formy spolu 1 28 0 28 1 0 0 0 4 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 246 0 101 146 5 4 4 19 

  3 11 11 0 1 0 0 0 9 

Spolu   285 11 129 148 5 4 4 32 
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Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2011 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2010 / 

2011 

2009 / 

2008 

2008 / 

2009 

2007 / 

2008 

2006 

/ 

2007 

2005 

/ 

2006 

Veterinárske vedy I. a II.  D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,9 

Veterinárske vedy I.  D 0,0 0,0 81,0 2,9 2,7 0,0 

Veterinárske vedy I. E 0,0 0,0 77,3 6,9 0,0 0,0 

Farmaceutické 

vedy I. a II.  D 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 0,0 

Veterinárske vedy III. D 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,4 

Vedy o živej 

prírode III. D 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,0 

Farmaceutické 

vedy III. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Veterinárske vedy III. E 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,3 

Vedy o živej 

prírode III. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

Farmaceutické 

vedy III. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2010/2011  

a porovnanie s akademickým rokom 2009/2010 
V roku 2010/2011 

        

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 

študentov Fyzický počet 

prijatých 

študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých 

študentov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v Košiciach 27 139 

  

24 167 

 

4 

Spolu 27 139 0 0 24 167 0 4 

         V roku 2009/2010 

        

Fakulta 

Fyzický počet 

vyslaných 

študentov 

Počet osobomesiacov vyslaných 

študentov Fyzický počet 

prijatých 

študentov 

Počet osobomesiacov, prijatých 

študentov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v Košiciach 22 88,8 

  

20 147 

  Spolu 22 88,8 0 0 20 147 0 0 

         Rozdiel 2011 a 2010 5 50,2 0 0 4 20 0 4 

Rozdiel v %  22,7 56,5 0,0 0,0 20,0 13,6 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2011 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

            

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011 0 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2011 0 0 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2011 0 0 

  

 

Počet inak skončených konaní 0 0 

  

 

 - zamietnutie 

    

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

0 
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2011 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum udelenia 

titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1 Slavomír Marcinčák, MVDr., PhD. 6.3.2 hygiena potravín 6.7.2011 8.11.2011 áno 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2011 0 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2011 0 0 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2011 0 0 

  

 

Počet inak skončených konaní 0 0 

  

 

 - zamietnutie 

    

 

 - stiahnutie 

    

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

1 
36 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2011 

Funkcia 

Počet 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na obsadenie 

pozície 

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

Počet konaní 

bez 

uzatvorenia 

zmluvy 

Počet 

konaní, do 

ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač 

Počet konaní, 

kde bol 

prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne 

obsadil to isté 

miesto 

Profesora 3 1 0 0 3 0 0 2 

Docenta 9 1 0 5 8 0 0 9 

Ostatné 11 2 11 5 0 0 0 0 

Spolu 23 1,5 5,3 5,0 11 0 0 11 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 

      Ostatní 1 1 

      Spolu 1 1 

       



Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2011 

  

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 

DrSc. 

Docenti, 

bez DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 

PhD, CSc. 

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

UVLF v Košiciach 181 29 38 0 81 33 

Spolu 181 29 38 0 81 33 

Podiel v % 100 16,0 21,0 0,0 44,8 18,2 

Podiel v % v 2010 100 16 22,3 0 48,6 13,1 

Rozdiel 2011 - 

2010 0,0 0,0 -1,3 0,0 -3,8 5,1 



Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2010/2011 a porovnanie  

s akademickým rokom 2009/2010 

V roku 2010/2011 

       

Fakulta 
Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v 

Košiciach 
5 19 

 

2 7 42 

  Spolu 5 19 0 2 7 42 0 0 

         V roku 

2009/2010 

        

Fakulta Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy ES NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF v 

Košiciach 
1 10 

  
11 61 

  

Spolu 1 10 0 0 11 61 0 0 

         
Rozdiel 4 9 0 2 -4 -19 0 0 

Rozdiel v %  400,0 90,0 0,0 0,0 -36,4 -31,1 0,0 0,0 

 



Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 

prácach predložených na obhajobu v roku 2011 

Záverečná 

práca 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

Počet 

obhájených  

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez PhD. 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

(odborníci z 

praxe) 

Bakalárska 51 51 27 3 1 

Diplomová 219 219 130 8 10 

Dizertačná  22 22 22 0 0 

Rigorózna 

     Spolu 292 292 179 11 11 

 

 



Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2011 a porovnanie s rokom 2010 

V roku 2011 

       

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu 

UVLF v 

Košiciach 

5 49 8 77 3  839 981 

Spolu 5 49 8 77 3 0 839 981 

         V roku 2010 

       

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, EAI, 

CAA, CAB, 

EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD Ostatné Spolu 

UVLF v 

Košiciach 

8 44 8 71 4  1011 1146 

Spolu 8 44 8 71 4 0 1011 1146 

         Rozdiel -3 5 0 6 -1 0 -172 -165 

Rozdiel v % -37,5 11,4 0,0 8,5 -25,0 0,0 -17,0 -14,4 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2011 

1. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia kynológia E S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív a potravín D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín bezpečnosť krmív a potravín E S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

náuka o živočíchoch D A BSc. 

      2. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita potravín D S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita potravín E S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia 

D S Mgr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín produkčné zdravie zvierat a 

ochrana životného prostredia 

E S Mgr. 
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Spojený 1. a 2. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 6.3.1 všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

všeobecné veterinárske 

lekárstvo 

D S MVDr. 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D S MVDr. 

UVLF v Košiciach 7.3.1 farmácia farmácia D S Mgr. 

      3. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 

Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna biochémia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.1.22 biochémia veterinárna biochémia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia mikrobiológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.13  virológia virológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.15  imunológia imunológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy D S PhD. 

UVLF v Košiciach 4.2.16 neurovedy neurovedy E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.2 hygiena potravín hygiena potravín E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna morfológia a 

fyziológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna 

morfológia a fyziológia 

veterinárna morfológia a 

fyziológia 

E S PhD. 



 82 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

prežúvavcov a ošípaných 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby koní, 

malých zvierat a hydiny 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 

chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 

pôrodníctvo a 

gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat D S PhD. 
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UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 

parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 

lekárstvo 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 

lekárstvo 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a dietetika E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 

dietetika 

výživa zvierat a dietetika D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 

zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia E S PhD. 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia D S PhD. 

 



Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2011 

Fakulta Odbor 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia 

UVLF v Košiciach 4.2.15 imunológia 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortoédia a röntgenológia 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a dietetika 

UVLF v Košiciach 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia 



P. 

č. 

Fakulta Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu  

Názov projektu  Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finan

čných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii 

BV 

Objem 

dotácie/fi

nančných 

prostried

kov 

prijatých 

VŠ  

na jej 

účet  

v období 

od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v 

kategórii 

KV 

1 UVLF KEGA G D 001UPJŠ-

4/2011 

prof. MVDr. 

Ján Danko, 

PhD. 

Anatomický výkladový 

slovník 

2011-

2013 

2805 0 

2 UVLF KEGA G D 005UVLF-

4/2011 

MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Nové trendy vo 

využívaní 

bioinformatických 

analýz v genomike a 

proteomike pre 

študentov vetrinárnych 

a biomedicínskych 

odborov 

2011-

2013 

7145 0 

3 UVLF KEGA G D 001UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. 

Ján Danko, 

PhD. 

Funkčná anatómia 

koňa 

2011-

2013 

12671 0 

4 UVLF KEGA G D 013UVLF-

4/2011 

Ing. Ladislav 

Takáč, PhD. 

Elektronický 

edukačno-testovací 

systém 

2011-

2013 

3130 0 



 86 

5 UVLF KEGA G D 018UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. 

Anna 

Ondrejková, 

PhD. 

Choroby a chov 

králikov 

2011-

2013 

10504 0 

6 UVLF KEGA G D 049SPU-

4/2011 

prof. MVDr. 

Dionýz Máté, 

PhD. 

Letná škola 

Bezpečnosti potravín 

2011-

2013 

3673 0 

7 UVLF KEGA G D 004UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. 

Zita Faixova, 

PhD. 

Realizácia 

vysokoškolskej 

učebnice "Fyziológia a 

patologická fyziológia 

pre farmaceutov" v 

novoakreditovanom 

študijnom programe 

Farmácia 

2011-

2013 

1910 0 

8 UVLF KEGA G D 008UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. 

Mária 

Levkutová, 

PhD. 

Infekčné a parazitárne 

ochorenia 

potravinových zvierat a 

ľudí 

2011-

2013 

5820 0 

9 UVLF KEGA G D 010UVLF-

4/2011 

MVDr. Pavlína 

Jevinová, PhD. 

Príprava 

vysokoškolskej 

učebnice 

"Tovaroznalectvo 

potravín živočíšneho a 

rastlinného pôvodu" 

harmonizovaná s 

požiadavkou nového 

študijného odboru "Trh 

a kvalita potravín" 

2011-

2013 

8877 0 
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10 UVLF KEGA G D 012UVLF-

4/2011 

prof. Ing. 

Štefan Vilček, 

DrSc. 

Implementácia 

molekulovo-

genetických prístupov 

pri inovácii výučby 

študijného predmetu 

Epizootológia a 

infekčné choroby 

2011-

2013 

5200 0 

12 UVLF KEGA G D 016UVLF-

4/2011 

prof. MVDr. 

Jozef Nagy, 

PhD. 

Hygiena a technológia 

produkcie a 

spracovania 

živočíšnych vedľajších 

produktov 

2011-

2013 

3979 0 

13 UVLF KEGA G D 009UVLF-

4/2011 

doc. MVDr. 

Róbert 

Ondrejka, PhD. 

Infekčné a parazitárne 

choroby koní 

2011-

2013 

4055 0 

14 UVLF KEGA G D 015UVLF-

4/2011 

MVDr. Pavel 

Naď, PhD. 

Printové a 

multimediálne učebné 

texty pre predmety 

nového študijného 

programu Bezpečnosť 

krmív a potravín 

2011-

2013 

1267 0 

15 UVLF KEGA G D 260-

002UPJŠ-

4/2010 

doc.  MVDr. 

Eva Dudriková, 

PhD. 

Multimediálne 

technológie vo výučbe  

štúdií  zdravotného a 

nutričného stavu 

populácie pre 

študentov VŠ  s 

využitím  voľne 

dostupných 

softwarových aplikácií   

2010-

2012 

1736 0 
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16 UVLF KEGA G D 128-

001UVLF-

4/2010 

doc.  MVDr. 

Eva Dudriková, 

PhD. 

Potraviny špecifického 

charakteru, výživová 

hodnota potravín v 

bezpečnostných 

systémoch hygieny 

potravín a geografie 

Slovenska 

2010-

2012 

12746 10811 

17 UVLF KEGA G D 399-

006UVLF-

4/2010 

 doc. MVDr. 

Anton Ševčík, 

PhD. 

Klinická rádiológia psa 2010-

2012 

4712 7613 

18 UVLF KEGA G D 012-

003UVLF-

4/2010 

doc. MVDr. 

Jana 

Kottferová, 

PhD. 

Nové technológie a 

metódy vo vzdelávaní, 

obsahové a technické 

zabezpečenie 

študijného predmetu 

Etológia pre 

kynológov. 

2010-

2012 

6697 5307 

19 UVLF KEGA G D 3/7434/09 prof. MVDr. 

Mikuláš 

Levkut, DrSc. 

Príprava  

vysokoškolskej  

učebnice "Toxická 

patológia" pre 

zabezpečenie výučby 

novovznikajúceho a 

veľmi aktuálneho 

študijného predmetu v 

etablovanom študijnom 

programe na UVL v 

Košiciach 

2009-

2011 

9995 4288 

20 UVLF KEGA G D 3/7329/09 doc. Ing. Jozef 

Sokol, CSc. 

Moderné trendy vo 

výučbe veterinárnej, 

medicinskej a 

farmaceutickej chémie   

2009-

2011 

5549 12549 
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21 UVLF KEGA G D 3/7385/09 MVDr. Anna 

Laciaková, 

PhD. 

Mikroskopické huby a 

mykotoxíny v 

potravinách a krmivách 

2009-

2011 

10147 0 

22 UVLF KEGA G D 3/7290/09 MVDr. Peter 

Lazar, PhD. 

Výcvik, skúšky a 

využitie poľovných 

psov 

2009-

2011 

3454 0 

23 UVLF KEGA G D 3/7303/09 doc. MVDr. 

Elena 

Marettova, 

PhD. 

Morfológia domácich 

vtákov 

2009-

2011 

3169 0 

24 UVLF VEGA G D 1/0125/11 prof. RNDr. 

Katarína 

Šiviková, PhD. 

Cytogenetická a 

molekulová analýza pri 

hodnotení genotoxicity 

vybraného fungicídu a 

pozičné mapovanie 

BAC klonom u 

prežúvavcov 

2011-

2013 

8507 0 

25 UVLF VEGA G D 1/0970/11 prof. MVDr. 

Vladimír Vajda, 

PhD. 

Analýza príčin a 

nutričná prevencia 

peripartálnych porúch 

dojníc. 

2011-

2013 

9132 0 

26 UVLF VEGA G D 1/0940/11 prof. MVDr. 

Jozef Bíreš, 

DrSc. 

Entomologické, 

klimatické, klinicko- 

biochemické a 

virologické sledovania 

choroby modrého 

jazyka- surveillance u 

domácich prežúvavcov 

2011-

2013 

6996 0 

27 UVLF VEGA G D 1/0859/11 doc. MVDr. 

Zita Faixová, 

PhD. 

Štúdium účinku 

éterických olejov a ich 

biologicky aktívnych 

komponentov na 

2011-

2013 

4642 0 



 90 

metabolizmus a 

ochrannú hlienovú 

bariéru čreva   u 

zvierat. 

28 UVLF VEGA G D 1/0886/11 prof. MVDr. 

Mária 

Levkutová, 

PhD. 

Cytokíny a 

exprimovanie 

receptorov na 

imunokompetentných 

bunkách v aktívnej 

fáze salmonelovej 

infekcie u kurčiat a 

sliepok 

2011-

2013 

10563 0 

29 UVLF VEGA G D 1/0704/11 prof. Ing. 

Štefan Vilček, 

DrSc. 

Epizootológia, štúdium 

prirodzenej imunitnej 

odpovede a genetická 

analýza agensov 

významných a menej 

známych vírusových 

nákaz ošípaných 

2011-

2013 

11972 0 

30 UVLF VEGA G D 1/0878/11 doc. MVDr. 

Mária 

Demeterová, 

PhD. 

Biologické hodnotenie 

výživy 

monogastrických 

zvierat pri využití 

špecificky účinných 

látok vo vzťahu k 

produkcii, zdraviu a 

životnému prostrediu 

2011-

2013 

2792 0 

31 UVLF VEGA G D 1/1065/11 doc. Ing. Jozef 

Sokol, CSc. 

Hodnotenie 

toxikologického a 

environmentálneho 

rizika vybraných 

prípravkov na ochranu 

2011-

2013 

10339 0 
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rastlín u zvierat a ľudí. 

32 UVLF VEGA G D 1/0773/11 MVDr. 

Magdaléna 

Skalická, PhD. 

Analýza a hodnotenie 

minerálneho 

metabolizmu  vo 

vzťahu pôda -rastlina-

zviera 

2011-

2013 

3025 0 

33 UVLF VEGA G D 1/0287/11 doc. MVDr. 

Natália 

Kovalkovičová, 

PhD. 

Ekotoxikologické a 

genotoxické štúdie 

vybraných xenobiotík 

u necieľových 

organizmov 

2011-

2013 

2272 0 

34 UVLF VEGA G D 1/0698/11 MVDr. Jana 

Kyseľová, PhD. 

Proteíny akútnej fázy 

zápalu (C-reaktívny 

proteín, haptoglobín, 

sérový amyloid A, 

fibrinogén) v 

diagnostike, terapii a 

prevencii subklinicky  

prebiehajúcich zápalov 

a infekcií psov) 

2011-

2013 

8472 0 

35 UVLF VEGA G D 1/0435/11 MVDr. Soňa 

Gancarčíková, 

PhD. 

Modulácia 

biochemizmu čreva, 

črevnej mikroflóry a 

imunitnej odpovede 

organizmu u prasiat 

pomocou 

probiotických 

mikroorganizmov a 

ľanového semena ako 

zdroja n-3 PNMK a 

vlákniny. 

2011-

2013 

6869 0 
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36 UVLF VEGA G D 1/0791/11 MVDr. Ján 

Čurlík, PhD. 

Cirkulácia 

mykobakterií ako 

pôvodcov závažných 

ochorení u raticovej 

zveri, mäsožravcov, 

hlodavcov a vtákov. 

2011-

2013 

5297 0 

37 UVLF VEGA G D 1/0271/11 MVDr. Lenka 

Luptáková, 

PhD. 

Komplexné riešenie 

molekulovej 

diagnostiky vybraných 

oportúnnych infekcií a 

štandardizácia 

jednotlivých metód 

2011-

2013 

5795 0 

38 UVLF VEGA G D 1/0885/11 doc. MVDr. 

Viera Revajová, 

PhD. 

Synergický účinok 

mykotoxínov a vplyv 

organických 

adsorbentov na imunitu 

u hydiny 

2011-

2013 

5429 0 

39 UVLF VEGA G D 1/0648/11 doc. MVDr. 

Slavomír 

Marcinčák, 

PhD. 

Aplikácia 

bioproduktov, 

obohatených o 

polynenasýtené mastné 

kyseliny, ako kŕmne 

aditíva a ich vplyv na 

kvalitu hydinového 

mäsa a mäsových 

výrobkov 

2011-

2013 

6722 0 

40 UVLF VEGA G D 1/1095/11 prof. MVDr. 

Ľudovít 

Lenhardt, PhD. 

Modulačné účinky 

galektínov v hojení rán 

u potkanov z hľadiska 

vývoja nových 

terapeutických 

prístupov vo 

2011-

2013 

1766 0 
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veterinárskej praxi 

41 UVLF VEGA G D 2/0114/11 MVDr. Milan 

Čížek, PhD. 

Potenciál neurálnych 

prekurzorových buniek 

získaných z dospelej 

(filum terminale) a 

embryonálnej  miechy 

potkana v experimente. 

2011-

2013 

1342 0 

42 UVLF VEGA G D 1/0098/11 doc. MVDr. 

Zuzana 

Kostecká, PhD. 

Štúdium peptidáz a 

proteínov lariev múch 

Musca domestica a 

Lucilia sericata 

využívaných na 

larvoterapiu 

2011-

2013 

1265 0 

43 UVLF VEGA G D 1/0334/10 prof. MVDr. 

Ján Dianovský, 

PhD. 

Cytotoxické a 

genotoxické účinky 

modelového fungicídu 

v kultúrach periférnych 

lymfocytov 

hovädzieho dobytka. 

2010-

2012 

4397 0 

44 UVLF VEGA G D 1/0106/10 doc. MVDr. 

Alica Kočišová, 

PhD. 

Druhová diverzita 

hematofágnych 

dvojkrídlovcov 

(Culicidae, 

Ceratopogonidae, 

Simuliidae, Tabanidae) 

v modelovej oblasti 

povodia Bodrogu a 

Hornádu vo vzťahu k 

riziku prenosu 

infekčných agens pod 

vplyvom globálnych a 

lokálnych 

2010-

2012 

8679 4550 
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environmentálnych 

zmien. 

45 UVLF VEGA G D 1/0052/10 doc. MVDr. 

Jana 

Kottferová, 

PhD. 

Sledovanie 

behaviorálnych a 

fyziologických zmien 

za účelom predikcie 

problémového 

správania zvierat. 

2010-

2012 

9762 8392 

46 UVLF VEGA G D 1/0108/10 doc. MVDr. 

Alexandra 

Valenčáková, 

PhD. 

Druhová diferenciácia 

a genotypizácia  

Microsporidia spp. a 

Cryptosporidium  spp. 

u vnímavých 

živočíchov na 

Slovensku. 

2010-

2012 

8331 7000 

47 UVLF VEGA G D 1/0202/10 doc. RNDr. 

Bernardína 

Pástorová, PhD. 

Vplyv melatonínu na 

fyziologické a 

funkčno-morfologické 

zmeny v hypotalamo-

ovariálnych 

štruktúrach a v krvnej 

plazme oviec 

2010-

2012 

1687 2100 

48 UVLF VEGA G D 1/0312/10 prof. MVDr. 

Miloslav 

Ondrašovič, 

CSc. 

Asanácia životného 

prostredia pri tvorbe a 

ochrane verejného 

zdravia, riziká spojené 

s rezistenciou na 

dezinfekčné 

prostriedky a reziduá 

deratizačných 

prostriedkov 

2010-

2012 

7089 7318 
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49 UVLF VEGA G D 1/0768/10 prof. Ing. Juraj 

Ciberej, CSc. 

Vplyv biotopu a 

prikrmovania na 

zdravotný stav jelenej 

zveri a ňou spôsobené 

poškodzovanie lesných 

porastov a kultúr na 

kalamitných plochách 

v TANAP-e 

2010-

2012 

3537 2174 

50 UVLF VEGA G D 1/0125/10 MVDr. Lenka 

Košuthová, 

PhD. 

Hodnotenie vplyvu 

patogénneho pôsobenia 

parazitov na vybrané 

aspekty ekológie rýb 

na modelovom toku 

Olšava. 

2010-

2012 

5255 0 

51 UVLF VEGA G D 1/0144/10 doc. MVDr. 

Mária Goldová, 

PhD. 

Výskyt vybraných 

oportúnnych 

protozoárnych infekcií 

zvierat a ľudí 

2010-

2012 

4443 0 

52 UVLF VEGA G D 1/0743/10 doc. RNDr. 

Emil Holoda, 

CSc. 

DNA metódy v 

profylaxii 

hospodárskych zvierat 

2010-

2012 

6246 0 

53 UVLF VEGA G D 1/0800/10 doc. MVDr. 

Anton Ševčík, 

PhD. 

Štúdium diagnostiky 

patologických 

procesov v tkanivách 

pomocou termografie a 

experimentálne 

použitie rádioterapie 

pri nádoroch zvierat. 

2010-

2012 

3556 0 

54 UVLF VEGA G D 1/0246/10 MVDr. Marián 

Hluchý, PhD. 

Výskyt, včasná 

diagnostika, screening 

a terapia dysplázie 

bedrového a lakťového 

2010-

2012 

5447 0 
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kĺbu u niektorých 

plemien psov 

55 UVLF VEGA G D 1/0621/09 MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Štúdium interakcie 

medzi hostiteľom a 

boréliami na 

proteinovej  úrovni vo 

vzťahu k novým 

biomarkerom 

2009-

2011 

10290 0 

56 UVLF VEGA G D 1/0608/09 prof. MVDr. 

Ivan Mikula, 

DrSc. 

Molekulárne prístupy 

detekcie 

Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis 

a mutácií v génoch 

nešpecifickej imunity 

vo vzťahu k infekcii 

2009-

2011 

8242 0 

57 UVLF VEGA G D 1/0614/09 prof. MVDr. 

Gabriel Kováč, 

DrSc. 

Diagnostika, terapia a 

prevencia chorobnosti 

pri aplikácii HACCP 

systému u kráv, oviec, 

kôz a prasníc 

2009-

2011 

20554 13801 

58 UVLF VEGA G D 1/0334/09 prof. MVDr. 

Viera 

Cigánková, 

PhD. 

Vplyv dlhodobej 

simulovanej 

mikrogravitácie na 

štruktúru niektorých 

tkanív a orgánov 

japonskej prepelice 

2009-

2011 

5605 996 

59 UVLF VEGA G D 1/0609/09 prof. MVDr. 

Mikuláš 

Levkut, DrSc. 

Vplyv interakcie 

mykotoxínov a 

adsorbentov na 

imunitný systém 

hydiny. 

2009-

2011 

12801 9660 
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60 UVLF VEGA G D 1/0631/09 prof. MVDr. 

Valent 

Ledecký, PhD. 

Hodnotenie 

terapeutickej 

efektivnosti 

chirurgických 

postupov v ortopédii 

malých zvierat a 

vtákov. 

2009-

2011 

14243 9660 

61 UVLF VEGA G D 1/0727/09 prof. MVDr. 

Peter Reichel, 

CSc. 

Štúdium účinku beta 

glukánov, ako 

modifikátorov 

biologickej odpovede u 

hospodárskych zvierat 

2009-

2011 

14333 9660 

62 UVLF VEGA G D 1/0630/09 prof. Ing. Oľga 

Ondrašovičová, 

CSc. 

Vplyv 

kontaminovaného 

prostredia vo 

vybraných lokalitách 

SR na zdravotný stav a 

produkciu zvierat v 

konvenčných a 

ekologických chovoch. 

2009-

2011 

12363 4979 

63 UVLF VEGA G D 1/0860/09 MVDr. 

Radoslava 

Vlčková, PhD. 

Štúdium výberu a 

dominancie rastúcich 

terciárnych folikulov 

ovárií oviec vo 

fyziologickom a 

asistovanom estrálnom 

cykle 

2009-

2011 

13847 1660 

64 UVLF VEGA G D 1/0263/09 doc. MVDr. 

František 

Novotný, PhD. 

Sledovanie 

endokrinných a 

metabolických 

procesov v kritických 

fázach  reprodukčného 

2009-

2011 

10586 7060 
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cyklu a orgánového 

systému  u koní a 

prežúvavcov 

65 UVLF VEGA G D 1/0523/09 prof. MVDr. 

Valéria 

Letková, PhD. 

Epidemiológia a 

epizootológia filarióz 

mäsožravcov – novej 

zoonózy na území 

Slovenska. 

2009-

2011 

7972 0 

66 UVLF VEGA G D 1/0615/09 prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, 

PhD. 

Štúdium mechanizmov 

imunosupresie pri 

infekčných chorobách 

zvierat 

2009-

2011 

6632 0 

67 UVLF VEGA G D 1/0559/09 doc. MVDr. 

Alexandra 

Trbolová, PhD. 

Klinické a 

experimentálne 

štúdium patogenézy 

niektorých chorôb 

psov, ich terapia a 

riešenie hypotermie pri 

celkovej anestézii u 

zvierat. 

2009-

2011 

10174 0 

68 UVLF VEGA G D 1/0472/09 doc. RNDr. 

Mária 

Baranová, PhD. 

Sója a sójové výrobky 

ako alternatívny 

bielkovinový zdroj vo 

vzťahu k ochrane a 

podpore zdravia 

konzumenta 

2009-

2011 

6182 0 

69 UVLF VEGA G D 1/0658/09 doc. MVDr. 

Ivona 

Kožárová, PhD. 

Screening a 

konfirmácia rezíduí 

antikokcidík v 

potravinách 

živočíšneho pôvodu 

2009-

2011 

7199 0 
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70 UVLF VEGA G D 1/0638/09 doc. MVDr. 

Eva Dudriková, 

PhD. 

Zdravotná bezpečnosť, 

hygienická neškodnosť 

a kvalita nebovinných 

druhov mliek a 

výrobkov určených na 

výživu pre ľudí 

2009-

2011 

8139 0 

71 UVLF VEGA G D 1/0590/09 MVDr. Edina 

Sesztáková, 

PhD. 

Významné 

environmentálne 

faktory vo vzťahu k 

imunosupresii v 

intenzívnych a 

extenzívnych formách 

chovov hydiny, vrátane 

pštrosov, holubov a 

exotických vtákov. 

2009-

2011 

4507 0 

72 UVLF VEGA G D 2/0005/09 MVDr. 

Radomíra 

Nemcová, PhD. 

Naturálne substancie  a 

ich využitie pre zdravý 

chov psov 

2009-

2011 

2061 1328 

73 UVLF VEGA G D 2/0021/09 Ing. Anna 

Sobeková, PhD. 

Vplyv cudzorodých 

látok na biodiverzitu a 

antioxidačný status 

prirodzených 

mikrobiálnych 

ekosystémov 

2009-

2011 

10817 1999 

74 UVLF APVV G D APVV-

0036-10 

MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Štúdium interakcií 

medzi hostiteľom a 

patogénom na 

objasnenie 

neuroinvazívnych 

mechanizmov na 

proteomickej úrovni 

2011-

2013 

53473 ? 
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75 UVLF APVV G D APVV-

0379-10 

prof. Ing. 

Štefan Vilček, 

DrSc. 

Klasický, genomický a 

proteomický prístup pri 

skúmaní ekonomicky 

významných 

vírusových nákaz 

hospodárskych zvierat 

2011-

2013 

34030 ? 

76 UVLF APVV G D APVV-

0475-10 

prof. MVDr. 

Gabriel Kováč, 

DrSc. 

Proteíny akútnej fázy a 

hlavné bielkovinové 

frakcie u zvierat a 

možnosti ich využitia v 

laboratórnej 

diagnostike rôznych 

zdravotných porúch 

2011-

2013 

74477 ? 

77 UVLF APVV G D APVV-

0679-10 

doc. MVDr. 

Milan Vasiľ, 

CSc. 

Patogeneza, prevencia 

a tlmenie mastitid 

vyvolaných baktériami 

environmentálneho 

pôvodu a ich vplyv na 

kvalitu mlieka 

2011-

2013 

65400 ? 

78 UVLF APVV G D SK-PT-

0014-10 

MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Štúdium únikových 

stratégií Francisella a 

Borrelia pred 

komplementovým 

systémom 

2011-

2013 

2696 0 

79 UVLF APVV G D LPP-0219-

09 

prof. MVDr. 

Mikuláš 

Levkut, DrSc. 

Nové probiotické 

preparáty pre hydinu 

selektované na základe 

imunologických 

účinkov probiotických 

organizmov 

2009-

2011 

10028 0 
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80 UVLF   G Z IZ73Z0_12

8050/1 

prof. Ing. 

Štefan Vilček, 

DrSc. 

Epidemiology of 

bovine viral diarrhea in 

Ukraine: Development 

of a control program 

2010-

2012 

59217 16528 

81 UVLF 7. RP EU G Z COST 

Action 

FA0902 

prof. Ing. 

Štefan Vilček, 

DrSc. 

Understanding and 

combating porcine 

reproductive and 

respiratory syndrome 

in Europe 

2011-

2013 

12000  

 



Podskupina 

študijných 

odborov

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma 

štúdia

2010 / 

2011

2009 / 

2008

2008 / 

2009

2007 / 

2008

2006 / 

2007

veterinárske vedy I. a II. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

veterinárske vedy I. D 0,0 0,0 81,0 2,9 2,7

veterinárske vedy I. E 0,0 0,0 77,3 6,9 0,0

farmaceutické vedy I. a II. D 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0

Veterinárske vedy III. D 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6

Vedy o živej prírode III. D 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8

Farmaceutické vedy III. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Veterinárske vedy III. E 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4

Vedy o živej prírode III. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Farmaceutické vedy III. E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2011



2005 / 

2006

54,9

0,0

0,0

0,0

0,4

1,0

0,0

0,3

0,3

0,0

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte 

začatých štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2011
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