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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 a 

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. vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (ďalej len „ŠP CanHip“), 

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

6. hygiena potravín (ďalej len „ŠP HP“), 

7. farmácia (ďalej len „ŠP F“), 

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

9. 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 CanHip je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie 1. stupňa;   

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

V  ŠP VVL a  v ŠP HP je možné absolvovať vysokoškolské vzdelanie doktorské  

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

ukončení je udelený titul „MVDr.“ (doktor veterinárskeho lekárstva). 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 17 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 prorektorku: 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), zomrela 1. 2. 2014 

Dátum vymenovania za prorektorku: 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. 
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Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 

 

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: 

doc. MVDr. Peter Lazar, PhD. 
 

Predsedníctvo AS UVLF: 

1. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., predseda AS  

2. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., predseda komory zamestnancov AS 

3. doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., tajomník AS  

4. Ľuboš Macháč, predseda komory študentov AS  

 
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. doc. MVDr. Ján Venglovský, PhD., člen  od 14. 5. 2012 

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

 

Komora študentov 

1. Natália Filipeková, členka AS od 1. 7. 2013 

2. Gaálová Magdaléna, členka AS od 1. 7. 2012 do 31. 5.2013 

3. MVDr. Juraj Harkabus, člen AS od 1. 7. 2010 do 9. 10.2013 

4. Martin Kilík, člen AS od 1. 7. 2012  

5. Anna Kostková, členka AS od 1. 7.2013        

6. Miroslav Lajčiak, člen AS od 1. 7.2013 

7. Marek Macejko, člen AS od 14. 5.2012 

8. Ľuboš Macháč, člen AS od 1. 7. 2012, predseda komory študentov AS a podpredseda AS 

od 1. 7. 2013 
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9. Miroslava Matíková, členka AS od  24. 2. 2009 do 31.5.2013 

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

od 1. 7. 2010 do 31. 5. 2013 

 

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 
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Nečlenovia akademickej obce 

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

– farmácia 

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. – zástupkyňa, zamestnankyňa 

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

4. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – člen, zamestnanec 

5. MVDr. Marek Krempaský – zástupca doktorandov do 31. 8. 2013 

6. MVDr. Ľubomír Šmiga – zástupca doktorandov od 1. 9. 2013 

7. MVDr. Monika Drážovská – zástupca doktorandov od 1. 9. 2013 

8. Ľuboš Macháč – zástupca študentov  

9. Marek Macejko – zástupca študentov  

10. Dominik Macko – zástupca študentov 

11. Stephen Batsas – 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  

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/7
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/55
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/58
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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 farmaceutickej technológie 

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie  

Katedra farmakognózie a botaniky 

 

Kliniky  

 

Klinika koní  

Klinika malých zvierat  

Klinika ošípaných  

Klinika prežúvavcov  

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich 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 

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
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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SPRÁVNA  RADA  UNIVERZITY 

 

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

SR: 

1. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 24. 7. 2008 

2. Marián Hreňo, poradca MŠVVŠ SR, vymenovaný 23. 11. 2012 

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

12. 6. 2009 

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

5. MVDr. Anton Pajerský, CSc., RVPS Košice – mesto, vymenovaný 15. 3. 2012 

6. doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., vymenovaný 15. 3. 2012 

 

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. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2012 

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

– predseda 

11. Ing. Zoltán Kollár, generálny riaditeľ Lynx, s. r. o, vymenovaný 23. 11. 2012 

12. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 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, vymenovaný 19. 4. 2011   

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

14. 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  

- Disciplinárna komisia pre študentov  

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Komisia pre webové sídlo  

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami  

- Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov 

- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť 

- Hospodárska komisia 

- Vyraďovacia komisia 
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- Likvidačná komisia 

- Škodová komisia 

- Mzdová komisia 

- Ústredná inventarizačná komisia 

- Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

- Komisia pre hodnotenie kvality v systéme CAF 

- Sociálna komisia 
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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 2013, 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 2013: 

Vedenie univerzity:    každý týždeň 

Zasadnutie kolégia rektora:   9.10.2013 

Vedecká rada (VR):     11.4.2013, 3.7.2013, 14.11.2013   

Akademický senát (AS):                          18.3.2013, 30.4.2013, 1.7.2013,  25.11.2013 

Mimoriadne zasadnutie AS:    9.10.2013 

Zasadnutie správnej rady:    20.5.2013, 16.12.2013 

 

Významné udalosti: 

1. Promócie absolventov univerzity v dňoch 27. – 28. 6. 2013. 

2. Zlatá  promócia absolventov akademického roku 1962/1963 dňa 12. 9. 2013. 

3. Slávnostné otvorenie akademického roku 2013/2014 dňa 13. 9. 2013. 

4. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov univerzity dňa 25. 10. 2013. 

5. Majetkovo-právne vysporiadanie parcely č. 5580/3 o výmere 11 396 m
2
, dovtedy v správe 

Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu Košice, ktorá prešla bezodplatne  

k 1. januáru 2014 do majetku univerzity, čo upravuje zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým bol 

novelizovaný  zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

6. Prenajatie oceľovej haly a pozemku v jazdeckom areáli univerzite od mesta Košice  

na dobu neurčitú za nájomné jedno euro na rok od 1. 1. 2014 z dôvodov hodných 

osobitného zreteľa. 

7. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. 

MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc.,  

akademického funkcionára a dlhoročného 

vedúceho Katedry farmakológie Vysokej 

školy veterinárskej v Košiciach pri 

príležitosti jeho nedožitých 90-tych 

narodenín dňa 19. 3. 2013. 

V Ústave farmakológie  Univerzity 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

sa 19. marca 2013 uskutočnilo spomienkové 

stretnutie na  prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, 

DrSc., spojené s odhalením pamätnej tabule z rúk 

akademického sochára Jaroslava Hladkého.  

Rektor prof. Pilipčinec vo svojom 

vystúpení predstavil prítomným členom rodiny, 

bývalým kolegom i súčasným zamestnancom 

ústavu život a dielo tejto významnej osobnosti 

z čias zakladania a budovania prvej vysokej školy 
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veterinárskej na Slovensku pred viac ako šesťdesiatimi rokmi. Prof. MVDr. Jozef Vodrážka, 

DrSc., bol zakladateľom slovenskej veterinárskej farmakológie, člen vedeckej rady, 

akademický funkcionár, vedúci Katedry a Ústavu farmakológie na Vysokej škole 

veterinárskej v Košiciach. Narodil sa 5. februára 1922 v obci Málinec. Po ukončení základnej 

školy nastúpil na gymnázium v Lučenci a po okupácii južného Slovenska pokračoval v štúdiu 

v Banskej Bystrici, kde v roku 1941 zmaturoval. Po maturite sa rozhodol študovať 

veterinársku medicínu na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni s podporou štátneho 

veterinárskeho štipendia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Po skončení  

II. svetovej vojny v roku 1945 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde  

v máji 1945 získal veterinársky diplom. Po promócii v júli 1946  pracoval na veterinárskom 

odbore Povereníctva poľnohospodárstva a pozemkovej reformy v Bratislave, odkiaľ bol 

vysielaný na prvé povojnové porady o veterinárskych liečivách. Po absolvovaní 

postgraduálneho štúdia v Taliansku a vo Veľkej Británii v rokoch 1947 a 1948 pracoval  

na Štátnom veterinárskom a diagnostikom ústave v Bratislave. 

Už výber témy jeho dizertačnej práce Príspevok k farmakológii sulfomočoviny 

a hexametyléntetramínu, ktorú vypracoval na Farmakologickom ústave Vysokej školy 

veterinárskej v Brne u prof. MVDr. Lebdušku, predznamenal jeho profesionálnu orientáciu  

po tom, ako na základe odporúčania Prípravného výboru pre založenie Vysokej školy 

veterinárskej v Košiciach nastúpil 1. 8. 1950 na túto novozaloženú vysokú školu. Jej rektor 

prof. MVDr. Ján Hovorka ho poveril budovaním farmakologického ústavu, na čele ktorého 

stál, až kým v roku 1989 neodišiel do dôchodku. Pod jeho vedením pracovisko – od  roku 

1965 ako katedra farmakológie – dosiahlo vysokú úroveň tak v oblasti pedagogickej, ako  

aj v oblasti vedecko-výskumnej. Svoje organizačné schopnosti dokázal prof. Vodrážka aj  

vo funkcii prodekana pre výskum v rokoch 1966 – 1969, kedy bola škola ako veterinárska 

fakulta súčasťou Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. 

Prednášať začal v akademickom  roku 1951/1952, keďže študijný predmet 

veterinárska farmakológia a receptúra sa prednášal v treťom ročníku, a hneď od začiatku si 

získal študentov svojimi pútavými a prepracovanými prednáškami.   Napísal štyri dočasné 

skriptá z veterinárskej farmakológie a jedny skriptá pre poslucháčov farmácie. V ďalších 

rokoch pripravil postupne ďalšie knižné publikácie. V prvej z nich Veterinárna medicína pre 

farmaceutov (1974) takmer polovicu zaberá farmakológia. V roku 1980 vydal v spolupráci 

s akademikom Mozgovom z Moskvy a  prof. Šimúnkom z Brna knihu Veterinárna 

farmakológia. V roku 1982 vyšla kniha Veterinárska medicína  a farmakológia,  za ktorú mu 

Slovenský literárny fond v Bratislave udelil prémiu, a ktorej mimoriadna úspešnosť si 

vyžiadala už v roku 1986 druhé upravené a rozšírené vydanie.  

     Ako externý učiteľ prednášal veterinársku farmakológiu aj na Farmaceutickej fakulte 

Univerzity Komenského v Bratislave a počas zahraničných študijných pobytov prednášal  

na univerzite v Káhire a v Havane, na univerzite v Ugande bol predsedom skúšobnej komisie. 

Prednášal aj na Klinike pracovného lekárstva v Košiciach pre odborníkov z praxe.  

Prof. Vodrážka  získal v roku 1962 vedecko-pedagogický titul docent, v roku 1965 

úspešne obhájil doktorskú prácu a o rok neskôr mu bol pridelený titul DrSc. V roku 1967 bol 

menovaný prezidentom republiky za riadneho profesora pre veterinársku farmakológiu 

a zvolený za prodekana pre vedecko-pedagogickú činnosť. 
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      Vo svojej výskumnej práci sa zameral hlavne na oblasť antihelmintík. Od roku 1950 

skúšal piperazín proti škrkavkám u koní, sliepok a prasiat. Na základe týchto pokusov bol 

uvedený do výroby prípravok Helmirazín na báze piperazínu adipátu. Vypracoval dve metódy 

kritického testu na objektívne sledovanie efektívnosti látok proti pneumohelmintom 

a pečeňovým helmintom. Tieto metódy mu priniesli svetové uznanie a svoje výsledky 

demonštroval na kongresoch, konferenciách, sympóziách na celom svete, o spoluprácu  

vo výskume ho požiadali aj niektoré svetové farmaceutické firmy, a to aj vďaka dobrým 

znalostiam niekoľkých svetových jazykov. Do výroby zaviedol päť veterinárskych 

prípravkov, ktoré sa široko používali, pri viacerých ďalších prípravkoch bol spoluautorom.  

      Prof. Vodrážka už od roku 1946 pracoval v komisiách pre liečivá a od roku 1951 

pôsobil vo farmakologickom poradnom zbore pri Ministerstve poľnohospodárstva v Prahe, 

v ktorom  zastával aj funkciu podpredsedu. Zúčastňoval sa na prácach komisie pre prípravu  

2. až 4. vydania Československého liekopisu. V rokoch 1967 – 1973 bol podpredsedom 

Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v Bratislave a od roku 1975 externým 

spolupracovníkom Ústavu experimentálnej farmakológie SAV v Bratislave. Podieľal sa  

na zriadení Svetovej asociácie veterinárskych fyziológov, farmakológov a biochemikov, 

ktorej bol dlhé roky aktívnym členom. Pôsobil aj ako poradca Veterinárskeho výskumného 

laboratória SPOFA Praha.  Iniciatívne spolupracoval s viacerými výskumnými ústavmi, 

predovšetkým s výskumným ústavom pre Biofaktory a veterinárske liečivá. Inicioval potrebu 

sledovania rezíduí liečiv v potravinách a vo svojich knihách zostavil tabuľky rezíduí 

a ochranných lehôt pre zvieratá.  

      Spomienka na prof. Vodrážku pokračovala v podobe prezentácie jeho výskumu 

a publikačnej činnosti, s ktorou vystúpila jeho blízka spolupracovníčka MVDr. Eva Čellárová, 

PhD., aby potom nasledovalo samotné odhalenie bronzovej pamätnej tabule.  

                                                                       

 

8. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule prof. MVDr. Karola Frieda, akademického 

funkcionára a dlhoročného vedúceho Katedry vnútorných chorôb jednokopytníkov, 

malých zvierat, vtákov a farmakológie Vysokej školy veterinárskej v Košiciach  

pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa 22. 10. 2013. 

 

Spomienkové stretnutie na prof. MVDr. Karola Frieda  spojené s odhalením pamätnej 

tabule sa  konalo v posluchárni pavilónu klinických disciplín, kde MVDr. Tatiana Weissová, 

PhD., vedúca oddelenia vnútorných chorôb, predstavila prítomným rodinným príslušníkom, 

bývalým spolupracovníkom i súčasným zamestnancom kliniky malých zvierat a  kliniky 

vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat život a pedagogické a vedecké dielo prof. Frieda.  

Historické miesto tejto poprednej zakladateľskej osobnosti našej univerzity a jej 

význam v kontexte uplynulých desaťročí následne zvýraznil vo svojom príhovore rektor 

univerzity prof. Pilipčinec. Prof. MVDr. Karol Fried patril medzi priekopníkov slovenskej 

veterinárskej historiografie a vďaka nemu máme slovom i obrazom v štyroch desaťročniciach 

i v ďalších dielach zdokumentovanú históriu našej školy a v širšom zábere i históriu 

veterinárnej medicíny. Prof. MVDr. Karol Fried bol dlhoročný vysokoškolský učiteľ, 

akademický funkcionár, člen vedeckej rady, vedúci katedry, uznávaný veterinársky internista, 

ktorý stál pri zrode I. internej kliniky, predchodkyne súčasnej kliniky malých zvierat.  
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      Narodil sa 16. júna 1922 v Hôrke nad Váhom. Po maturite na reálnom gymnáziu  

v Novom Meste nad Váhom študoval v rokoch  1941 až 1945 ako štipendista sedem 

semestrov  na Vysokej škole zverolekárskej vo Viedni. Štúdium ukončil po II. svetovej vojne 

na Vysokej škole veterinárskej v Brne, kde  v roku 1946 získal diplom a  na základe úspešnej 

obhajoby dizertačnej práce bol promovaný na doktora veterinárskej medicíny. Nasledujúce 

štyri roky tu pôsobil na internej klinike ako odborný asistent a ako prvý veterinárny lekár 

v Československu sa venoval aj elektrokardiografii. Na Vysokú školu veterinársku 

v Košiciach nastúpil v roku 1950, aby tu budoval a viedol ústav fyziológie domácich zvierat  

a súčasne prednášal. Od nasledujúceho akademického roku prevzal vedenie I. internej kliniky 

a prednášky z klinickej propedeutiky, o rok neskôr prednášal vnútorné choroby. 

Prof. Fried si získal uznanie ako prednášateľ, pedagóg i erudovaný klinický odborník. 

Postupne získaval vedecko-

pedagogické tituly a za 

vysokoškolského profesora 

bol menovaný v roku 1963. 

Popri pedagogickej a vedeckej 

činnosti vykonával rad funkcií 

na vysokej škole i mimo nej. 

Spomedzi nich je potrebné 

vyzdvihnúť jeho pôsobenie vo 

funkcii prorektora  Vysokej 

školy poľnohospodárskej 

v Nitre  v rokoch 1952 až 

1959, teda v čase, keď sme 

boli ako veterinárska fakulta 

jej súčasťou. Pozoruhodné je 

jeho členstvo vo vedeckej rade 

našej školy, ktoré trvalo od 

roku 1950  až do roku 1986. 

Okrem toho bol v rokoch  

1954 až 1957  členom rady 

Mestského národného výboru 

v Košiciach. 

 Prof. Fried bol počas 

viac ako tridsať päť rokov 

členom štátnej subkomisie pre 

záverečné skúšky na Vysokej 

škole veterinárskej v Košiciach a len o pár rokov menej  predsedom štátnej komisie a jednej 

z čiastkových komisií pre štátne záverečné skúšky na Vysokej škole veterinárskej v Brne.  

Od roku 1960 až do roku 1989 bol školiteľom vedeckých ašpirantov z vedného odboru 

vnútorné choroby hospodárskych zvierat i dlhoročným predsedom štátnej komisie pre 

obhajoby kandidátskych dizertácií z tohto vedného odboru. V rámci Slovenskej akadémie 

vied bol predsedom celoštátnej komisie pre obhajoby doktorských dizertácií z vedného 

odboru vnútorné choroby hospodárskych zvierat a neskôr  členom komisie pre obhajobu 
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kandidátskych dizertácií vo vednom odbore dejiny vied a techniky. V sedemdesiatych rokoch 

sa angažoval v Slovenskej poľnohospodárskej akadémii i v Československej akadémii 

poľnohospodárskej, pričom v oboch zastával funkciu predsedu veterinárskeho odboru. Plnil 

úlohu koordinátora troch rezortných výskumných úloh v sedemdesiatych a osemdesiatych 

rokoch, a to úlohy Výskum etiológie, diagnostiky a prevencie závažných chorôb 

hospodárskych zvierat, úlohy Výskum  ekonomicky závažných chorôb hydiny  a tiež 

Diagnostika a prevencia alimentárnych ochorení a niektorých epizoocií vo veľkochovoch 

hydiny. 

 Bol spoluautorom alebo vedúcim autorského kolektívu troch celoštátnych učebníc  

z internej medicíny. Ako spoluautor sa podieľal na vydaní siedmich knižných diel. Bol 

autorom alebo spoluautorom 156 vedeckých a odborných článkov, ktoré publikoval 

v domácich i zahraničných časopisoch, a vedeckým redaktorom 15 knižných publikácií. 

Z oblasti historiografie prof. Fried vydal 6 knižných diel a publikoval 150  článkov.  

      Vo výskumnej práci sa zameriaval na aktuálne otázky veterinárskej  medicíny. 

Spočiatku to bol výskum použiteľnosti rôznych analgetík pri kolikových ochoreniach koní. 

Neskôr sa venoval etiológii, symptomatológii a terapii enzootickej myoglobinúrie koní. 

Venoval sa aj výskumu etiológie, klinického obrazu a diferenciálnej diagnostiky enzootickej 

hepatodystrofie koní na Slovensku. Po prvýkrát u nás zistil strongyloidózu žriebät a overoval 

niektoré anthelmintiká proti tejto invázii. Preštudoval možnosti intravitálnej röntgenovej 

diagnostiky niektorých chorôb hydiny. Zistil, že podstatou tzv. klietkovej obrny nosníc  

je osteoporóza. Venoval sa tiež poruchám znášky u hrabavej hydiny ako aj lomovej pevnosti 

vaječnej škrupiny, jej poruchám a možnostiam ovplyvňovania.  

V roku 1986 odišiel do dôchodku. Zomrel 21. februára 1998. Práca prof. Frieda bola 

ocenená ešte za jeho života udelením viacerých štátnych a rezortných  vyznamenaní  

či čestným členstvom v Spoločnosti pre dejiny vied a techniky i Slovenskej spoločnosti pre 

poľnohospodárske, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied  

a v Slovenskej akadémii poľnohospodárskych vied.  

Spomienkové stretnutie pokračovalo odhalením pamätnej tabule z rúk akademického 

sochára Ladislava Saba vo vstupných priestoroch kliniky malých zvierat. 

 

 

9. Slávnostné odhalenie plastiky Jana Amosa Komenského od Stanislava Poleka  

dňa 29. 10. 2013 vo vestibule chemického pavilónu univerzity. 

 

Dňa 29. októbra 2013 rektor univerzity prof. Pilipčinec spolu s autorom Stanislavom 

Polekom odhalili vo vestibule pavilónu chémie drevenú plastiku Jana Amosa Komenského.  

J. A. Komenský, posledný biskup Jednoty bratskej a jeden z najvýznamnejších 

českých mysliteľov, filozofov a spisovateľov, bol známy najmä ako pedagóg svetového mena, 

tvorca jedinečnej pedagogickej sústavy, autor pedagogických diel. Je preto len prirodzené,  

že táto veľká osobnosť histórie si našla nielen svojím odkazom, ale aj umeleckým stvárnením 

svoje miesto na našej univerzite, o to viac, že univerzita sídli na adrese nesúcej jeho meno. 

Autor drevenej plastiky J. A. Komenského Stanislav Polek, pracovník katedry výživy, 

dietetiky a chovu zvierat, sa venuje rezbárstvu už takmer päťdesiat rokov. Vplyv na jeho 

umelecké formovanie mala bohatá tradícia rezbárskej školy v Štiavniku, z ktorej vyšli viacerí 
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známi ľudoví rezbári. Stanislav Polek vo svojej tvorbe uprednostňuje drevo, ale používa  

aj kameň, rohovinu, či odlieva do olova i bronzu. Motívy čerpá v prírode, uprostred ktorej  

je človek. V jeho tvorbe sa najčastejšie stretávame so ženou – matkou, rodinou, milencami, 

pastiermi a drotármi, ale aj tanečníkmi či hudobníkmi, nevyhýba sa ani náboženským 

motívom. S jeho tvorbou sa môžeme stretnúť nielen doma, ale aj v zahraničí, v súkromných 

zbierkach i na námestiach viacerých miest či amfiteátroch vrátane najznámejšieho  

vo Východnej či blízkom v Rozhanovciach. Niektoré plastiky, napr. zvonkár a pastierka,  

sú uložené v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave ako súčasť zbierky ľudového  

výtvarného umenia 20. storočia. Získal viaceré významné ocenenia na výstavách amatérskej 

ľudovej tvorby. 

Napĺňajúc odkaz J. A. Komenského bola na priľahlej stene namaľovaná jedna jeho 

myšlienka z Veľkej didaktiky (kap. XII.):  Aby byli vzděláváni  k vědění ne zdánlivému, 

nýbrž opravdovému, ne k povrchnímu, ale důkladnému. Citát vystihuje snahu našej 

univerzity poskytovať vysokú kvalitu vzdelávania neopomínajúc i jeho výchovný rozmer  

a ešte viac umocňuje motto našej univerzity COGNITIO IANUA SAPIENTIAE – Poznanie 

brána múdrosti.  

 

 

10. Vernisáž výstavy fotografií Štefana Vilčeka GALAPÁGY – zhmotnenie sna  

dňa 29. 10. 2013. 

 

 Po odhalení drevenej plastiky J. A. Komenského nasledovalo otvorenie 

vernisáže výstavy fotografií. Jej autor prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vedecký pracovník ústavu 

epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, ktorý cestu na Galapágy nosil v mysli veľmi 

dlho, aby sa mu nakoniec  v roku 2013 popri ceste do Ekvádora podarilo navštíviť aj toto 
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súostrovie, vo svojom príhovore  zdôraznil osobitosť ostrovov Galapágy. Súostrovie tvorené 

19 ostrovmi je sopečného pôvodu  a žije na ňom množstvo jedincov výnimočnej fauny. 

Niektoré z nich našli svoj biotop iba v tunajších podmienkach. Z viacerých živočíchov 

uviedol leguány, korytnačky slonie, teplomilné tučniaky, ale aj uškatce, fregatky, rôzne druhy 

súl, kormorány, pelikány, albatrosy, delfíny, morské korytnačky, raje, žraloky, veľryby.  

Na ostrovoch voľne nežije žiaden väčší predátor, takže zvieratá na Galapágoch nemajú 

prirodzeného nepriateľa vrátane človeka, čím stratili prirodzenú plachosť. Na jednotlivé 

ostrovy je možné dostať sa len na lodi a  pohybovať sa po nich iba v malých skupinách, ktoré 

sú vedené kvalifikovaným sprievodcom po vyznačených chodníkoch. Samostatný pohyb osôb 

je prísne zakázaný a po 18. hodine všetky výlety po ostrovoch končia. Návštevníci prespia na 

svojich lodiach a výlet pokračuje nasledujúci deň. Vystavené fotografie boli urobené počas 

8-dňového výletu loďou po východnej časti súostrovia.  

Obrázky prezentujú prírodu Galapág, zaujímavé miesta, rôznych zástupcov vtáčej ríše, 

plazov a morskej fauny. Na žiadnej fotografii nenájdete väčšieho cicavca, okrem 

mierumilovných uškatcov, lebo na Galapágoch ani žiadne nežijú. Je pravda, že na dvoch 

ostrovoch, kde žijú ľudia, chovajú obmedzené množstva kráv a kôz, ale tie návštevník 

spravidla ani nestretne.   

 
 

11. Prijatie zástupcov veterinárnych škôl Európy, členov VetNEST-u,  pri  organizovaní  

ich stretnutia na univerzite v dňoch 17. – 19. 10. 2013. 

 

Strategické rozhodnutia: 

1. Zriadenie novej katedry farmaceutickej technológie s účinnosťou od 1. 9. 2013. 

2. Prijatie nového študijného plánu v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

po 6-ročnom výučbovom cykle s účinnosťou od akademického roku 2013/2014. 
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3. Začatie adaptácie časti priestorov na Školskom poľnohospodárskom podniku 

v Zemplínskej Teplici vrátanie ubytovacích priestorov tak, aby sa jeho pôsobnosť, resp. 

jeho výučbová základňa rozšírila i na zabezpečenie časti výučby v študijnom programe 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a zároveň sa vytvorilo 

zázemie na športovo-relaxačné a rehabilitačné pobyty a pomocnú animálnu terapiu  

pre handicapované deti počas prázdnin. 

4. Zakladajúci člen Združenia ôsmych výskumne a technicky orientovaných univerzít  

s účinnosťou od 28. 2. 2013 spolu s Univerzitou Komenského v Bratislave, Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou v Žiline, Slovenskou 

poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Technickou univerzitou v Zvolene, Univerzitou 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Zámerom 

združenia je spoločným úsilím podporiť univerzitný výskum vrátane podpory spoločných 

projektov s dôrazom na čo najvyššiu úspešnosť pri získavaní finančných prostriedkov  

zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 

 

Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

1. General Assembly 2013 – 26. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií  

pre veterinárske vzdelávanie, 14. –  17. 5. 2013, Padova, Taliansko. 

 

2. VetNEST Annual Meeting, 17. – 19. 10. 2013, Košice, Slovensko. 

 

VetNEST  (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer)  je 

medzinárodná sieť veterinárnych škôl, ktorá bolo založená v roku 1993. Hlavným 

poslaním VetNEST je vzájomná komunikácia medzi univerzitami, výmena skúseností 

v oblasti edukačného a vedecko-výskumného procesu, ako aj podpora  mobilít v rámci 

programu CEEPUS. Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne stretávajú a riešia 

relevantnú agendu. Súčasným prezidentom VetNEST je prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 

PhD., rektor UVLF v Košiciach, a generálnym sekretárom prof. MVDr. Jana Mojžišová, 

PhD., prorektorka UVLF v Košiciach.  

Tohtoročné stretnutie VetNEST 2013 sa uskutočnilo v Košiciach v dňoch 17. – 19. 

októbra 2013 na pôde našej univerzity za účasti 19 predstaviteľov veterinárnych škôl. 

Program stretnutia sa venoval problematike aktuálnych zmien v oblasti organizačnej 

štruktúry, kurikúl a  materiálno technickej vybavenosti, o ktorých jednotlivé školy 

pripravili písomné správy. Veľmi významnou bola výmena skúseností s medzinárodnou 

evalváciou veterinárnych škôl v rámci EAEVE, ktorú našu univerzitu čaká v roku 2015. 

V rámci programu CEEPUS boli hodnotené mobility študentov a učiteľov, ktoré stále nie 

sú dostatočné a hrozí zastavenie jeho financovania. Zástupcovia univerzít predstavili  

aj plánované aktivity na ďalšie obdobie, predovšetkým plánovanie letných škôl, exkurzií 

a pobytov študentov.  

Pobyt predstaviteľov veterinárnych škôl bol aj príležitosťou predstaviť im našu 

univerzitu návštevou kliník a vybraných laboratórií. Ďalšie stretnutie VetNEST  

sa bude konať v Ljubljane, Slovinsko, v dňoch  18. – 20. 9. 2014.  
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Významné vedecko-odborné podujatia: 

1. XXXIV. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso, 9. – 10. 5. 2013. 

2. Účasť univerzity na 39. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 

AGROKOMPLEX 2013 v Nitre v dňoch 22. – 24. 8. 2013. 

3. 7. ročník seminára doktorandov  venovaného pamiatke akademika Boďu, UVLF 

v Košiciach, 9. – 10. 9. 2013.   

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

1. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 4. 1. 2013 a 18. 1. 2013 

v poľovnom revíri Makovica. 

2. Zahájenie poľovnej sezóny 7. 5. 2013 v poľovnom revíri Bažantnica. 

 

 

3. Majáles 2013 konaný 23. 5. 2013 v priestoroch univerzitnej záhrady. 

 

Je už tradíciou, že pri príležitosti ukončenia akademického roku organizuje Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci  so Základnou organizáciou 

Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy UVLF v Košiciach spoločné stretnutie 

zamestnancov univerzity. Bolo tomu tak aj pre končiaci akademický rok 2012/2013, a to pod 

názvom MAJÁLES  2013. Tohtoročné stretnutie pripadlo na štvrtok 23. mája 2013. Už dva 

dni pred podujatím sa začalo s prípravou priestorov v záhradnom areáli pri pavilóne 

morfologických disciplín – stany, stánky, balónová výzdoba. Tohto roku nám počasie veľmi 

neprialo. Síce nepršalo, ale bolo pomerne chladno a veterno.  Ale aj na takú alternatívu  boli 

organizátori pripravení. Už krátko po 14. hodine areál začínajú zapĺňať pracovníci univerzity. 

Krátko po pol druhej  popoludní a sa to začalo. Pred mikrofón predstúpili štatutári 
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zamestnávateľa  a odborovej organizácie. Predseda Rady ZO OZ PŠaV UVLF privítal 

všetkých prítomných a následne rektor univerzity slávnostne otvoril majáles. Stretnutie 

zamestnancov univerzity sa mohlo naplno začať. S hudbou  Orbis na rôzne žánre, dobrotami 

i pochutinami a iným 

občerstvením. Viac ako 500 

zamestnancov univerzity 

i pozvaných hostí  si mohlo 

do 22.  hodiny  oddýchnuť 

i odreagovať sa od 

každodenných starostí 

a povinností. Spestrením, 

ale aj umeleckým zážitkom 

bolo vystúpenie majstra 

Petra Pačuta, ktorý je 

považovaný za slovenského 

Freddie Mercuryho. A aký 

by to bol majáles bez 

tomboly, v ktorej sa viac 

ako 50  šťastlivcov potešilo 

z hodnotných cien.   

 

4. Jazdecké preteky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach o Cenu 

rektora UVLF v Košiciach a Cenu primátora mesta Košice konané dňa 8. – 9. 6. 2013 

v priestoroch jazdeckého areálu univerzity. 

 

Počas víkendu sa 8. a 9. júna 2013 konali jazdecké preteky o Cenu rektora UVLF  

a Cenu primátora mesta Košice. Už 28. ročník tohto nášho najdôležitejšieho jazdeckého 

podujatia sa s počtom štartov 356 a viac ako 5000 divákov isto zaradí k tým úspešným.  

Členom jazdeckého oddielu a nadšencom tohto krásneho športu sa tento rok podarilo 

zorganizovať jazdecké preteky, ktoré boli pozitívne hodnotené jazdcami, predstaviteľmi 

jazdeckej federácie, ale čo je dôležité, aj divákmi a hosťami, ktorí toto podujatie navštívili. 

Dvojdňové preteky s doteraz najvyššou dotáciou pritiahli aj množstvo kvalitných pretekárov, 

slovenská špička sa predstavila v takmer kompletnej zostave a okrem nich sme mali možnosť 

vidieť aj početnú výpravu jazdcov z Maďarska a Poľska. Domáci jazdci z Jazdeckého oddielu 

TJ Slávia UVLF sa v tejto konkurencii nestratili a získali pekné umiestnenia. Darilo sa  Lucii 
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Tarabovej, Simone Juhásovej, Barbore Mihalovičovej, Vladovi Mravcovi a najmä Janke 

Timkovej-Sopkovej.   Pre divákov bola hádam najatraktívnejšia hlavná súťaž –  Cena rektora 

UVLF, kde jazdci prekonávali v prvom kole prekážky s výškou 130 cm a víťaza sme spoznali 

až v druhom rozoskakovaní s výškou 150 cm. V  náročnej konkurencii a v  ťažkom parkúre 

zvíťazila domáca Jana Timková-Sopková na koni Clever.  

Už tradične sa počas pretekov stáva jazdecký areál aj miestom, kde si na svoje prídu  

aj milovníci umenia. Výstava Galéria v sedle, ktorú organizujeme spolu s košickými maliarmi 

a sochármi, bola opäť príjemným spestrením a tento rok sme ju rozšírili aj o veľkoformátové 

fotografie Joža Jarošíka. Okrem toho si mohli návštevníci pozrieť aj ukážky práce 

umeleckého kováča či prácu s hlinou na hrnčiarskom kruhu.  

Nedeľné dopoludnie spojené s Dňom detí prinieslo v prestávkach medzi súťažami  

aj ukážky práce príslušníkov Policajného zboru  SR z oddelenia služobnej hipológie 

a kynológie, ukážku vystúpenia voltížnej skupiny a celodenné vozenie na koníkoch. Pre deti 

bol pripravený aj bohatý sprievodný program, takže mnohým sa ani po pretekoch nechcelo ísť 

domov. 

 

 

5. Jazdecké preteky – 17. ročník 31. 8. 2013. 

6. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVL v Košiciach) dňa 10. 9. 

2013. 

 

7. Hubertova jazda konaná  11. 10. 2013 so začiatkom v priestoroch pred starou 

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

 

Hubertova jazda je nielen na Slovensku tradičným podujatím, ktoré má priblížiť 

sviatok svätého Huberta – patróna poľovníkov aj jazdcov. Tohoročná Hubertova jazda  
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sa členom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF mimoriadne vydarila, k čomu prispelo  

aj krásne počasie babieho leta. Hubertova jazda predstavuje symbolický hon na líšku, ktorú 

predstavuje jeden z jazdcov označený líščou kožušinou alebo chvostom. Samotná jazda  

sa uskutočňuje v košických lesoch na vopred pripravenej trase, ktorú však pozná len líška  

a na ktorej je  pre jazdcov pripravených aj množstvo prekážok, aby sa im ich úloha sťažila. 

Táto jazda  trvá  2 až 3 hodiny, takže preverí sily jazdcov aj koní.  

Jazda začala slávnostným nástupom a dekoráciou jazdcov pred budovou Štátneho 

divadla Košice, ktorú odštartovala fanfára lesných rohov –  takzvané halali. Vedúcim jazdcom 

je master, ktorého pokyny musia všetci jazdci rešpektovať a ktorý celú Hubertovu jazdu riadi. 

Spravidla je to najstarší a najskúsenejší jazdec. Master je tým, kto jazdu zaháji a aj ukončí, 

keď dá jazdcom povel na začiatok honu na líšku.  Víťazom jazdy sa stane ten, komu sa podarí 

chytiť líšku – čo nie je jednoduchá úloha, pretože líščiu kožušinu, ktorú jeden z jazdcov nesie, 

mu musí víťaz strhnúť v plnom cvale. 

   Domáci jazdci takto ukončili veľmi úspešnú sezónu, počas ktorej sa im podarilo získať 

niekoľko veľmi pekných umiestnení  na majstrovstvách Slovenska a na ďalších domácich  

i zahraničných pretekoch.  

  

  

 

8. XIII. ročník Memoriálu prof. MVDr. Jána Lazara organizovaný 23. 10. 2013. 

9. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 4. 12. 2013 v poľovnom 

revíri Bažantnica. 

10. Predvianočná kapustnica konaná dňa 6. 12. 2013 v priestoroch univerzitnej záhrady. 

11. Predvianočné stretnutie 2013 konané 13. 12. 2013 v priestoroch Zimnej a Toskánskej 

záhrady  hotela Golden Royal. 

12. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 18. 12. 2013 v poľovnom 

revíri Makovica. 
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Noví docenti: 

MVDr. Pavel Naď, PhD.  od 3.7.2013 v študijnom odbore 6.3.10 

výživa a dietetika  

MVDr. Mária Fialkovičová, PhD.   od 14.11.2013 v študijnom odbore 6.3.4 

vnútorné choroby zvierat 

MVDr. Vladimír Macák, PhD.  od 14.11.2013 v študijnom odbore 6.3.6 

veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

 

Noví profesori: 

doc. MVDr. Mária Goldová, PhD. od 22.10.2013 v študijnom odbore 6.3.7 

infekčné a parazitárne choroby zvierat 

doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.  od 22.10.2013 v študijnom odbore 6.3.3 

veterinárna morfológia a fyziológia 

doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. od 26.11.2013  v študijnom odbore 6.3.3 

veterinárna morfológia a fyziológia 

 

Odchod do starobného dôchodku – profesori: 

prof. MVDr. Marián Kozák, PhD.                            31. 12. 2013 

 

Úmrtia: 

doc. MVDr. Vladimír Beňo, CSc.   zomrel  27. 1. 2013 

prof. MVDr. Viera Bajová, CSc.   zomrela 29. 5. 2013 

prof. MVDr. Leopold Vrzgula, DrSc.  zomrel 29. 8. 2013 

MVDr. Ivan Berecký, CSc.    zomrel 13. 10. 2013 

 

 

Významné výsledky projektov: 

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

PETROVOVÁ, Eva - STAWARZ, Robert - GREŃ, Agnieszka. Bendiocarb : Pesticide 

exposure and toxicity in animals. Rec. Jozef Bulla, Katarzyna Sawicka-Kapusta, Ľudovít 

Lenhardt. 1. vyd. Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. 197 s. ISBN 978-83-7271-

840-7. 

 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - DOLINSKÁ, Saskia - HREŠKO, 

Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia. Nové trendy vo 

využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike. Rec. Ľudmila Tkáčiková, Erik 

Dorko, Branislav Kováčech. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 175 s. ISBN 978-80-8077-321-2. 

 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh 

Ramesh. It Takes Two to Tango: Protein-Protein Interactions in the Translocation of 

Pathogens Across. In MONTENEGRO, Pedro A. - JUÁREZ, Stefanee M. The Blood-Brain 
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Barrier: New Research. 1. vyd. - New York : Nova Science Publisher, 2012. ISBN 978-1-

62100-766-1, s. 79-116.  

TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar - KOVÁČ, Gabriel. The use of acute phase proteins as 

biomarkers of diseases in cattle and swine. In Acute phase proteins. - Rijeka : InTech, 2013. 

ISBN 978-953-51-1185-6, online, S. 103-138.  
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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 2013 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 2013 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, 

6. študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

denná forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia, 

7. študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

externá forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia.  

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2013 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 2013 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 2013 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania: 
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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, 

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, 
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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, 

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, 

33. študijný program neurovedy,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru  

4.2.16 neurovedy, 

34. študijný program neurovedy,    externá forma štúdia v rámci študijného odboru  

4.2.16 neurovedy. 

 

b. Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

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

a tab. 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov bol 2168. 

Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v roku 

2013 bol 318. Z tohto počtu študovalo 222 študentov v dennej forme, 74 študentov v externej 

forme štúdia v slovenskom jazyku a 22 študentov v dennej forme v anglickom jazyku.  

 V  študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 93 študentov,  

v študijnom programe kynológia v externej forme študovalo 54 študentov, v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 73 študentov,   v študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín  v externej forme študovalo 6 študentov,  v študijnom 

programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme 

študovalo 56 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii v externej forme študovalo 14 študentov, v študijnom programe 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku 22 študentov.  

 

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2013 bol 1657,  všetci študovali v dennej forme štúdia,  

z toho 1489 v slovenskom jazyku a 168 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 663 študentov v slovenskom jazyku  

a 168 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 166 študentov  

a v študijnom programe farmácia študovalo 660 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

39. V študijného programu trh a kvalita potravín v dennej forme študovalo 30 študentov  

a v študijnom programe trh a kvalita potravín v externej forme študovalo 9 študentov. 

Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

104 v dennej a 47 v externej forme štúdia. Zo študentov dennej formy 24 študentov študovalo 

na externých vzdelávacích inštitúciách (Parazitologický ústav SAV v Košiciach, 
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Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV  

v Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach). 

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. 2013 a tiež vývoj počtu študentov univerzity  

v rokoch 2007 – 2013. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2007 po rok 2013 bol 

zaznamenaný nárast celkového počtu študentov približne o 17 %. Na prvom stupni 

vysokoškolského vzdelávania došlo k výraznejšiemu nárastu počtu študentov v dennej forme 

štúdia oproti študentom v externej forme štúdia, kde v priebehu hodnotených rokov je počet 

študentov približne na rovnakej úrovni. Zvýšenie počtu študentov v dennej forme štúdia  

na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania je spôsobené vyšším počtom študentov  

v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín, ktorí boli v akademickom roku 

2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013  prijímaní bez prijímacích testov a prijatím študentov  

na študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, ktorý 

UVLF otvorila od akademického roku 2012/2013 a prijatím študentov na študijný program 

náuka o živočíchoch v anglickom jazyku od akademického roku 2010/2011. V roku 2013 

došlo k zníženiu počtu študentov prvého stupňa v externej forme štúdia, ktorého dôvodom je 

platenie školného a organizácia výučbu v blokoch v priebehu semestra, čo komplikuje 

štúdium pracujúcim študentom.  V študijných programoch spojeného 1. a 2. stupňa 

vysokoškolského vzdelávania došlo k nárastu počtu študentov o približne 17 % v roku 2013 

oproti roku 2007. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v akademickom roku 2012/2013 realizovala  

v 17-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v internej a externej forme 

štúdia. Doktorandské štúdium v externej forme je od akademického roka 2008/2009   

spoplatnené sumou 365.- € . 

Na UVLF v Košiciach pracuje 14 odborových komisií, ktorých práca je vysoko 

autonómna. Za ich činnosť ako aj kvalitu práce v plnej miere zodpovedajú predsedovia 

komisií.  

 

c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

Mobilita študentov,  učiteľov a vedeckých pracovníkov sa v akademickom roku 

2012/2013 realizovala predovšetkým prostredníctvom programu ERASMUS  a CEEPUS. 

Cieľom programu ERASMUS je podporovať vytvorenie európskeho vysokoškolského 

priestoru a posilňovať prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania 

k procesu inovácií. 

V akademickom roku 2012/2013 v rámci programu ERASMUS študovalo  

na zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 19 našich 

študentov, prevažne zo štvrtých a piatych ročníkov, z čoho mobilitu na stáže využili  

2 študenti. Na zahraničných univerzitách učiteľské mobility boli realizované 8 učiteľmi.  

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2012/2013 v rámci programu ERASMUS 

celkove  32 zahraničných študentov v anglickom jazyku z veterinárskych vysokoškolských 

vzdelávacích inštitúcií z  nasledovných štátov –   Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Poľsko, 

Turecko a Bulharsko, z čoho 2 študenti realizovali klinické stáže,  a 4 zahraniční učitelia boli 

zapojení do výučby.   

V rámci mobility CEEPUS v akademickom roku 2012/2013 bola na UVLF 1študentka 

a na zahraničných univerzitách realizovali pobyt 3 študenti. 
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V  akademickom roku  2012/2013 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).  Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy v tab. 6 

vyplýva, že počet vysielaných študentov sa oproti roku 2012 znížil o 4,5 % a   počet 

prijímaných študentov zo zahraničia sa  zvýšil o 45,5 %. 

 

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 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. Pri tvorbe prijímacích testov sme použili 

nový objektívnejší systém ich prípravy a  hodnotenia  uchádzačov v prijímacom konaní, ktorý 

znižuje subjektívne faktory ovplyvňujúce hodnotenie uchádzačov. 

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

2013/2014 boli realizované v nasledovných termínoch: 10. 6. 2013 pre študijný program  

všeobecné veterinárske lekárstvo, 11. a 12. 6. 2013 pre študijný program farmácia, 17. 6. 2013  

náhradný termín prijímacích testov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa z vážnych dôvodov 

nemohli dostaviť na niektorý z riadnych termínov. Prijímacie  konanie  pre uchádzačov  

o štúdium v anglickom jazyku v akademickom roku 2013/2014  sa konali  12. 7. 2013    a 26. 

8. 2013.   

     Uchádzači o štúdium v bakalárskom študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 

v dennej forme, v bakalárskom študijnom programe vzťah  človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii v dennej a externej forme a  na magisterský študijný program trh a 

kvalita potravín v dennej forme  prijímacie skúšky vykonali formou testu všeobecných 

študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma SCIO v termínoch 9. 2. 2013,  

6. 4. 2013, 8. 5. 2013 a 1. 6. 2013. Študijný program  hygiena potravín a študijný program 

produkčné zdravie zvierat a ochrana ŽP sa v akademickom roku 2013/2014 neotváral. 

Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium študijných programov tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia sa v roku 2013 uskutočnilo 8. 7. 2013. Prehľad o počte uchádzačov  

o štúdium na UVLF v Košiciach na  akademický rok 2013/2014 je uvedený v prílohe 

výročnej správy v tab. 3a a 3b.  

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že záujem o štúdium na UVLF 

v Košiciach v študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo s predchádzajúcimi 

rokmi mierne stúpol.  Po zavedení poplatkov za externú formu štúdia počet záujemcov  

o štúdium vo všetkých študijných programoch v externej forme výrazne klesol. 

V študijnom programe farmácia pretrváva vysoký záujem o štúdium, pričom úroveň 

uchádzačov hodnotená výsledkami prijímacích testov a neskôr úspešnosťou štúdia  je vyššia.  

Veľká časť uchádzačov o štúdium mali podané súčasne prihlášky na študijný program 

bezpečnosť krmív a potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo  a farmácia.    

Pre akademický rok 2013/2014 pre bakalárske študijné programy a magisterský 

študijný program sa prvýkrát prijímacie skúšky organizovali mimo UVLF v Košiciach,  

a to formou testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma 

SCIO.  

Počet prihlásených záujemcov do 1. ročníkov doktorského štúdia v anglickom jazyku 

v akademickom roku 2013/2014 bol 80, prijatých bolo 59 a na štúdium sa zapísalo  

52 poslucháčov. Vypracovaním a prísnym uplatňovaním nových kritérií a požiadaviek  

na prijímacie konanie a prestupy študentov z iných veterinárnych škôl sa predišlo rôznym 
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výnimkám, čo v minulosti viedlo k veľkému počtu vylúčení, resp. opakovaní ročníka.  

Aj napriek  značnému záujmu študentov (7) o prestup z iných univerzít  bolo vyhovené iba 

jednej žiadosti, na  základe ktorej prestúpil  iba jeden študent z University of Copenhagen 

(Dánsko). 

Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že  o štúdium v anglickom jazyku 

na UVLF v Košiciach v študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo je stále záujem 

a má stúpajúcu úroveň. Najväčší záujem o doktorské štúdium majú študenti Nórska, Veľkej 

Británie, Írska, Švédska, Malty, Cypru, Grécka ale aj zo zámoria.  

Prijímacie konanie na 3-ročný spoločný bakalársky program náuka o živočíchoch  

sa opätovne konalo  na partnerskej University of Nordland, Nórsko, Fakulte biologických 

vied a aquakultúry. Do prvého ročníka akademického roka 2012/2013 bolo akceptovaných  

29 uchádzačov.  

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF v Košiciach 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. Ponuka pre verejnosť atraktívnych študijných programov  súčasne vytvára  

aj záruku ďalšieho rozvoja univerzity  a zvyšovania jej konkurencieschopnosti nielen v SR, 

ale aj v EÚ.  

Vedenie školy 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, akým bolo 

podujatie Akadémia 2013 – veľtrh vzdelávania organizované v Bratislave v dňoch  

8. až 10. 10. 2013. Bola uverejnená informácia o univerzite v príručke Kam na vysokú školu, 

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

venovaných štúdiu na vysokých školách.  Pravidelne aktualizujeme informácie o ponúkaných 

študijných programoch na webovom sídle UVLF a na Portáli VŠ.  Prístup k informáciám  

o ponúkaných študijných programoch  na našej univerzite je zabezpečený aj cez viaceré 

internetové portály (AZet klik), ktoré používa viac ako 80% z celkového počtu užívateľov 

slovenského internetu a ktorý pôsobí ako  cielená forma reklamy na konkrétnych  uchádzačov 

s okamžitou spätnou väzbou a online prístupom  ku štatistikám.  

V rámci propagácie nového študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii sme využili nielen denníky, odborné časopisy a internet, ale bola 

pripravená aj televízna relácia, ktorá bola opakovane vysielaná v regionálnej televízii. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v akademickom roku 2013/2014  

sa konalo v dvoch kolách. Prvé kolo prijímacieho konania sa konalo 8. júla 2013 na UVLF  

v Košiciach. Druhé kolo prijímacieho konania pre štúdium na 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania v dennej forme v ak. roku 2013/2014, ktoré bolo vypísané len pre externú 

vzdelávaciu inštitúciu – Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave,  sa uskutočnilo  

26. augusta 2013. 

Pre zabezpečenie prijímacieho konania na tretí stupeň vysokoškolského štúdia boli 

rektorom UVLF v Košiciach menované štyri komisie. Na prijímacie konanie bolo vypísaných 

29 tém pracoviskami univerzity a 25 tém externými vzdelávacími inštitúciami.  

Do prvého kola sa na internú a externú formu doktorandského štúdia prihlásilo 45 uchádzačov 

a do druhého kola dvaja uchádzači. Z 26 prihlásených záujemcov o doktorandské štúdium 

v internej forme štúdia bolo prijatých na štúdium 13 študentov na UVLF v Košiciach.  

Na externé vzdelávacie inštitúciu bolo z 21 prihlásených uchádzačov prijatých do internej 

formy doktorandského štúdia 10 študentov. Na externú formu doktorandského štúdia  

sa prihlásilo 7 uchádzačov a všetci boli prijatí. Z  13 prijatých sa do 1. ročníka zapísalo  

12 denných doktorandov a zo 7 doktorandov v externej forme sa zapísalo 7. Do internej 

formy doktorandského štúdia sa na jednotlivé externé vzdelávacie inštitúcie zapísalo  
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10 doktorandov nasledovne – na Parazitologický ústav SAV v Košiciach 3 doktorandi,  

na Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave 3 doktorandi, na Ústav fyziológie 

hospodárskych zvierat SAV v Košiciach 3 doktorandi a na Neurobiologický ústav SAV 

v Košiciach 1 doktorand.  

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2012/2013 v študijných programoch pre prvý stupeň štúdia 

ukončilo štúdium 100 absolventov, pre spojený prvý a druhý stupeň štúdia 206 absolventov  

a v študijných programoch pre tretí stupeň  vysokoškolského vzdelávania 27 absolventov. 

Celkovo ukončilo štúdium celkovo 333 absolventov.  

Promócie absolventov akademického roka 2012/2013 sa konali  dňa 27. a 28. 6. 2013 

v Štátnom divadle v Košiciach.  V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

promovalo 71 absolventov štúdia v slovenskom jazyku a 20 absolventov štúdia v anglickom 

jazyku, v študijnom programe hygiena potravín promovalo 10 absolventov, v študijnom 

programe farmácia promovalo 105 absolventov (z toho 3 absolventi s vyznamenaním),  

v študijnom programe kynológia – denná forma promovalo 33  absolventov, v študijnom 

programe kynológia – externá forma promovalo 31  absolventov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín – denná forma  promovali 13 absolventi, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín – externá forma  promovali 12 absolventi. Po prvýkrát boli 

promovaní absolventi spoločného bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch  

za účasti akademických predstaviteľov University of Nordland. Štúdium v tomto študijnom 

programe ukončilo 11 absolventov. Štúdium s vyznamenaním ukončili 3 študenti a cenu 

rektora získal 1 absolvent.  
Uplatnenie absolventov v praxi je dôležitým kritériom úspešnosti jednotlivých 

študijných programov. Podľa informácií získaných z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 

Bratislava k decembru 2013 bolo z absolventov prvého, druhého a spojeného prvého 

a druhého stupňa štúdia UVLF 22 evidovaných uchádzačov o zamestnanie,  

čo predstavuje spolu 10,68 % nezamestnaných absolventov. Z toho bolo 13 absolventov 

študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 18,3% z celkového 

počtu absolventov, 1 absolvent študijného programu hygiena potravín, čo predstavuje 10 % 

z celkového počtu absolventov, 5 absolventov študijného programu kynológia, čo predstavuje 

7,8% z celkového počtu absolventov a 3 absolventi študijného programu farmácia,  

čo predstavuje 2,85 % z celkového počtu absolventov.  

Na UVLF v Košiciach malo ukončiť doktorandské štúdium 23 študentov v internej 

forme štúdia. V štandardnej dĺžke štúdia úspešne ukončilo štúdium 17 doktorandov a 6 podalo 

žiadosť o nadštandardnú dĺžku štúdia. Zo šiestich študentov z externých vzdelávacích 

inštitúcií, ktorí mali ukončiť štúdium, ukončil 1 v nadštandardnej dĺžke štúdia a zo študentov 

v externej forme ukončila 1 študentka. Príčinou neúspešnosti bolo nesplnené kritérium – 

publikácie v CC alebo prvoautorstvo v jednej z dvoch publikácií, i keď ostatné kritériá 

(kredity, odovzdaná dizertačná práca, kladné posudky) boli splnené. 

 

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

 

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

zúčastňujú na študentských vedeckých a odborných konferenciách.  Dňa 17. apríla 2013  

sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konal  

56. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou 

účasťou a  prezentovaných bolo celkom 66  prác. Rokovania 56. ročníka študentskej vedeckej 
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konferencie ŠVOČ prebehli v šiestich sekciách: predklinickej, klinickej, sekcii hygieny 

potravín a prostredia,  farmaceutickej, sekcii bakalárskeho a zahraničného štúdia.  

V I. predklinickej sekcii rektor UVLF na návrh komisie ocenil  prvým miestom 

študenta  Tamása Vágóa (6. ročník VVL) za prácu Štúdium epizootologických aspektov 

fascioloidózy na juhozápadnom Slovensku; druhým miestom Michala Žilinčíka (6. ročník 

VVL) za prácu Sledovanie sezónnych zmien krvných parametrov hadov  Lampropeltis 

triangulum sinaloe  a tretím miestom Katarínu Pružinskú (6. ročník VVL) za prácu Účinok 

vybraných druhov ektoparazitík u psov. 

V II. klinickej sekcii prvé miesto získal Peter Nováčik (6. ročník VVL) za prácu 

Klinické a röntgenologické hodnotenie extraartikulárnej stabilizácie terapie ruptúry LCC  

v kolennom kĺbe u psov; druhé miesto Edina Izsáková (5. ročník VVL) za prácu Porovnanie 

vybraných metabolických parametrov u obéznych a neobéznych koní a tretie miesto Zuzana 

Juríčková (6. ročník VVL) za prácu Bakteriálne ochorenie kože u psov a mačiek.  

  V III. sekcii hygieny potravín a prostredia prvé  miesto získala Jana Kubacková  

(5. ročník HP) s prácou Rýchly screening reziduí antimikrobiálnych látok v tkanivách 

potravinových zvierat PREMI® testom a testom  TOTAL ANTIBIOTICS –  porovnávacia 

štúdia; druhé miesto Michaela Špaková (5. ročník farmácia) za prácu Účinok náprstníka  

na  Artemia Franciscana a tretie miesto Tatiana Čornejová (6. ročník HP) s prácou Porovnanie 

hladín biogénnych amínov v niektorých tradičných potravinách z rôznych krajín. 

V IV. farmaceutickej sekcii prvým miestom bola ocenená Lenka Lovičová (4. ročník 

farmácia) za prácu Vplyv spôsobu extrakcie na antioxidačné vlastnosti vodných extraktov 

vybraných rastlín; druhým miestom Veronika Rohaľová (5. ročník farmácia), za prácu 

Fyzikálno-chemické charakteristiky vybraných hadích jedov a tretie miesto Iveta Dobríková 

(5. ročník farmácia) za prácu Vplyv skrmovania sóje na aktivitu aminopeptidáz lariev muchy 

domácej  (Musca domestica). 

V V. sekcii bakalárskeho štúdia prvé miesto získala Lucia Novomestská (3. ročník 

kynológia) za prácu Výskyt dirofilariózy u psov vo vybraných oblastiach Slovenska; druhé 

miesto Ingrid Hamarová (3. ročník bezpečnosť krmív a potravín) za prácu Antioxidačné a 

prooxidačné vlastnosti potravy a tretie miesto Bibiána Chmurová (3. ročník bezpečnosť krmív 

a potravín) za prácu Campylobacter spp.  a kontaminácia potravín. 

V VI. sekcii zahraničného štúdia prvé miesto získal Johan Forsman (6. ročník VVL) 

za prácu The role of birds of prey in circulation of  Trichinella pseudospiralis  in Europe; 

druhé miesto Marita Gordon (6. ročník VVL) za prácu Fluke infection in ruminants in the 

West of Ireland a tretie miesto Christina Husebø (6. ročník VVL) za prácu Treatment of 

corneal ulcer by using of horse amniotic membrane. 

   

V dňoch 10. a 11. septembra 2013 sa v Košiciach už po ôsmykrát konal seminár 

doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu.  Hlavným cieľom seminára  

je dať doktorandom možnosť verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, 

prezentovať ich pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne, a potom aj v písomnej 

podobe v zborníku.    

 Organizátorom podujatia sú UVLF v Košiciach, Ústav fyziológie hospodárskych 

zvierat SAV a Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.  

Na podujatie sa prihlásilo 45 doktorandov. Na seminári počas dvoch dní odznelo  

42 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z UVLF v Košiciach, z dvoch košických 

ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ a Parazitologického) a z Prírodovedeckej  

i Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.  

Príspevky na konferenciu neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu 

biologických vedných odborov, napríklad: bunková biológia, molekulárna biológia, 
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imunológia, genetika, reprodukcia a anatómia, mikrobiológia, parazitológia, zoológia, výživa, 

hygiena potravín a ďalšie.  

Vystúpenia hodnotila odborná komisia v zložení: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – 

predseda komisie, RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. (ÚFHZ SAV), RNDr. Veronika Sačková, 

PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD. (PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.  

a doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. (UVLF). 

V súťaži o najlepšiu prácu doktorandov podľa rozhodnutia komisie boli ocenení 

nasledovní doktorandi z UVLF v Košiciach: MVDr. Martin Bača a MVDr. Zuzana Gondová  

z  katedry hygieny a technológie potravín a ústavu hygieny a technológie mäsa,  

MVDr. Viera Kolesárová z  ústavu genetiky, MVDr. Lenka Krešáková z ústavu anatómie, 

Mgr. Petra Kšonžeková z ústavu imunológie a MVDr. Gabriela Štrkolcová z ústavu 

parazitológie. 

 Všetci ocenení boli odmenení poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Príspevky  

zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce 

doktorandov 2013 (ISBN 978-80-971428-0-3). 
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa spolupodieľala  

na vzdelávaní v rámci Univerzity tretieho veku (UTV), čo je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia 

starších ľudí v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike  

v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. UTV je v rámci košických univerzít 

koordinovaná Technickou univerzitou (TU) v Košiciach. Gestorom tohto vzdelávania  

za UVLF v Košiciach je MVDr. Miroslav Húska, PhD. Počet absolventov v akademickom 

roku  2012/2013 v študijnom programe veterinárna medicína bol 5.  Slávnostná promócia sa 

konala 24. 5. 2013 v aule TU v Košiciach za účasti zástupcov všetkých participujúcich 

univerzít.  

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. 

Absolventom týchto vzdelávacích aktivít je po absolvovaní záverečnej skúšky udeľovaný 

certifikát o absolvovaní.  

        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. 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF  

       V KOŠICIACH  

 

Vedecko-výskumná činnosť je na UVLF v Košiciach 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. Je plne 

v súlade s dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 

(schválenom uznesením vlády SR č. 766/2007). Výskum UVLF v Košiciach je zameraný 

hlavne na nasledujúce oblasti: 

1. zdravie  a   chorobnosť   potravových  zvierat   z   pohľadu   aplikácie   genomiky, 

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

terapia a prevencia), 

2. aplikáciu postupov molekulovej biológie na definovanie predispozície k chorobám  

a k produkcii zdravotne bezpečných potravín,  

3. kvalitu životného prostredia z pohľadu zabezpečenia zdravia zvierat a ľudskej 

populácie, 

4. 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. 

 

Projekty, ktoré sú na UVLF v Košiciach riešené v rámci grantových agentúr, je možné 

mozaikovito začleniť do hore uvedených vedeckých oblastí. Systém získavania prostriedkov 

je založený na plánovaní jednotlivých kolektívov v rámci katedier a kliník, ako aj medzi nimi. 

Kolektívy sú vždy vedené skúsenými a uznávanými vedeckými odborníkmi – osobnosťami, 

ktoré zabezpečujú kontinuitu výskumu vo svojich vedných oblastiach. 

Významným zdrojom financovania vedy a výskumu na našej univerzite sú domáce 

granty. Na získavaní domácich grantov (APVV, VEGA a KEGA) sa podieľa 234 tvorivých 

pracovníkov UVLF v Košiciach, na ktorých pripadá 87 domácich grantov, t. j. na 1 tvorivého 

pracovníka pripadá 0,37 grantu, resp. na jeden grant pripadá 2,68 tvorivého pracovníka. To 

znamená, že traja tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného domáceho grantu a na jedného 

tvorivého pracovníka pripadá cca 5000 – 5300 € získaných z domácich grantov. 

Faktom ostáva, že UVLF v Košiciach v ostatnom období zaostáva v získavaní 

zahraničných grantov. Môžeme skonštatovať, že pri enormnom pedagogickom ako aj 

vedeckom vyťažení tvorivých pracovníkov pri získavaní a riešení domácich grantov, v počte 

ktorých je naša univerzita na poprednom mieste, je prirodzené to, že neostáva tvorivým 

pracovníkom veľa priestoru pre uchádzanie sa o granty v byrokraticky zdatných európskych 

grantových agentúrach. Predpokladáme, že rozbehnutím činnosti excelentných centier sa na 

UVLF v Košiciach vytvoria priaznivé materiálne aj personálne podmienky  

a konkurencieschopnosť uchádzať sa o finančné zdroje v rámci nadnárodných agentúr, či už  

v rámci EÚ, alebo v rámci agentúr iných – tretích krajín, napr. USA. 

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť  

a uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2013 bolo 

akceptovaných 879 publikačných jednotiek, 62 akceptovaných publikácií v CC a 3 abstrakty  

v CC. V databáze CREPC máme evidovaných za rok 2013 1340 citácií, čo je v porovnaní 

s rokom 2012 nárast o 80 citácií. 

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria (ďalej len „FV“) je vedeckým časopisom Univerzity veterinárskeho 

lekárstva v Košiciach, ktorý vychádza od roku 1956 a v anglickom jazyku od roku 1993. 
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Vo FV publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, takže FV je 

významným zdrojom vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách 

Európy a sveta.  Od roku 2012 vydávanie Folia Veterinaria pristúpilo k výraznej 

modernizácii. UVLF v Košiciach pristúpilo k elektronickému vydávaniu časopisu mimo 

povinných 80 ks, ktoré je potrebné odosielať v rámci medziknižničnej výmeny časopisov. 

Elektronické verzie časopisu Folia Veterinaria za ostatných 10 rokov sú umiestnené na 

hlavnom webovom sídle univerzity (http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria-vytlacky). Na 

uvedenom webovom sídle budú postupne umiestňované i staršie elektronické verzie 

výtlačkov FV až do roku 1956. Vydávať kvalitný vedecký časopis nie je iba záležitosťou 

redakcie. Vzhľadom na to je naďalej nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov 

z jednotlivých pracovísk univerzity, redakcia má snahu naďalej uverejňovať v každom čísle 

aspoň jednu tretinu príspevkov zahraničných autorov.  

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (NRL UVLF) je jedným zo 

špecifických pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  v Košiciach. 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 (nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov 

na ochranu rastlín na trh) 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. NRL UVLF sa aj v roku 2013 aktívne podieľalo, ako jediné pracovisko v SR, 

na spoločných európskych projektoch v rámci Annex I Renewal – projekte AIR II, kde  

v spolupráci so spravodajským štátom (RMS), ktorým je Francúzsko, NRL UVLF spracovalo 

ako spolu-spravodajský štát (Co-RMS) Draft Reneval Assessment Report (DRAR) pre sekciu 

ekotoxikológia pre účinnú látku prosulfuron. V rámci toho istého projektu AIR II pre účinnú 

látku glyphosate NRL UVLF v spolupráci so spravodajským členským štátom (RMS),  

v tomto prípade Nemeckom, vykonalo v roku 2013 kontrolu a pripomienkovanie Reneval 

Assessment Report (RAR) (viď COMMISSION REGULATION (EU) No 1141/2010  

of 7 December 2010). V pripravovanom projekte AIR III je naše pracovisko, po predbežných 

konzultáciách so spravodajským členským štátom Fínskom, znova pripravené spracovať Draft 

Reneval Assessment Report (DRAR) pre oblasť ekotoxikológie pre účinnú látku 

foramsulfuron.  

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 podnikateľskej činnosti. V r. 2013 bolo vyčlenených na činnosť laboratória v rámci 

http://www.uvlf.sk/sk/folia-veterinaria-vytlacky


35 

 

dotácie z účelovej činnosti (špecifické výdavky) 71 009,- €. V rámci podnikateľskej činnosti 

priamou objednávkou praxe (firmami zo SR, resp. z EÚ) bolo vypracovaných  

216 expertíznych stanovísk  a 8 interzonálnych registračných správ v celkovom finančnom 

objeme 61 042,54 €. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

Prísne postavené kritériá na habilitačné a inauguračné pokračovania na našej 

univerzite sa stali zárukou dobrej kvality habilitantov a inaugurantov.  

Univerzita mala v roku 2013 právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania  

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

a farmaceutických vedách). Dňa 16. 8. 2013 bolo univerzite pod číslom jednacím 2013-

13033/36943:8-071 doručené rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o odňatí práva na vykonávanie habilitačných konaní a inauguračných pokračovaní 

v študijnom odbore 6.3.2 hygiena potravín. 

V roku 2013 boli Vedeckou radou UVLF v Košiciach schválené 4 habilitácie  

a ukončených bolo 5 inauguračných konaní, ktoré všetky boli predložené ministrovi školstva, 

vedy, výskumu a športu SR na ďalšie pokračovanie. K 31. 12. 2013 boli neukončené  

2 habilitačné konania a 5 inauguračných konaní. 
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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 možnosti, ako tento stav zlepšiť.  

V roku 2013 bolo uskutočnených 16 výberových konaní na obsadenie funkčného 

miesta profesora, 29 výberových konaní na obsadenie funkčného miesta docenta a 40 

výberových konaní na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa  (odborného asistenta  

a asistenta). 

Na základe výsledkov výberového konania na funkčné miesto profesora v roku 2013 

obsadili: prof. MVDr. Peter Turek, PhD., prof.  Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prof.  MVDr. 

Ján Dianovský, PhD., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prof. MVDr. Ján Danko, PhD., 

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., prof. MVDr. Valéria 

Letková, PhD.,  prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prof.  

MVDr. Igor Valocký, PhD., prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Miloslav 

Ondrašovič, CSc., prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., 

a prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili: prof. MVDr. 

Jaroslav Hajurka, PhD., doc.  MVDr. Jana Kottferová, PhD., doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., 

doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., doc. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  doc. RNDr. Jana Staničová, 

PhD., doc. MVDr. Dagmar Heinová, CSc., doc. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., doc. 

MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., doc. MVDr. Oskar Nagy, 

PhD.,  doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.,  doc. MVDr. Mária Goldová, PhD., doc. MVDr. 

Alica Kočišová, PhD., doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD., doc. MVDr. Anna  Ondrejková, 

PhD., doc. RNDr. Mária Baranová, PhD., doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD., doc. MVDr. 

Eva Dudríková, PhD., doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., doc. MVDr. Monika Pipová, PhD., 

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., prof. RNDr. 

Katarína Šiviková, PhD., doc. MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., doc. MVDr. Katarína 

Beňová, PhD., doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., a doc. MVDr. 

Daniela Takáčová, PhD. 

Miesta  odborných asistentov a asistentov po predchádzajúcom výberovom konaní 

obsadilo 37  pedagógov: MVDr. Renáta Sabóová, PhD., MVDr. Peter Váczi, PhD., RNDr. 

Imrich  Strapáč, CSc.,  MVDr. Alexandra Valenčáková, PhD., RNDr. Miriam Bačkorová, 

PhD., MVDr. Ladislav Molnár, PhD., MVDr. Ján Pošivák, PhD., RNDr. Aneta Salayová, 

PhD., MVDr. Ján Čurlík, PhD., MVDr. Anna Jacková, PhD., PharmDr. Zdenko Pirník, PhD., 

MVDr. Petra Vidricková, MVDr. Eva Haladová, PhD., MVDr. Ján Kachnič, PhD.,  MVDr. 

Peter Supuka, MVDr. Edina Sesztáková, PhD., MUDr. Anna Linková, CSc., MVDr. Eva 

Petrovová, PhD., MVDr. Igor Šulla, PhD., MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD., RNDr. 

Tatiana Hrušková, MVDr. Jana Šimková, PhD., MVDr. Naďa Sasáková, PhD., MVDr. 

Katarína Veselitz Laktičová, PhD., MVDr. Aladár Maďari, PhD., PharmDr. Katarína 

Bruchatá, PhD., MVDr. František Zigo,  PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD., Mgr. Štefánia 

Megyesi,  MVDr. Martin Tomko, PhD., prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc., doc. 

PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA., PharmDr. Marcel Jusko, PhD., RNDr. Zdenka 
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Bedlovičová, PhD., RNDr. Zuzana  Bujdošová, PhD., RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, 

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

 Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 15,5 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori, 19,5 % docenti, 50,5 % odborní asistenti s vedeckou alebo 

akademickou hodnosťou a 16,0 % učitelia bez vedeckej hodnosti.  

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2013 sa zvýšil počet pedagógov UVLF, ktorí sa 

zúčastnili akademickej mobility vrátane 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 právne 

a vnútorného auditu a oddelenie ekonomiky.  
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VIII. PODPORA ŠTUDENTOV  

 

Štipendiá  
 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. vysoká škola poskytuje študentom štipendiá  

z prostriedkov poskytnutých na tento účel zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytla študentom v roku 

2012/2013 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme sociálnych a motivačných štipendií. 

Sociálne štipendiá 

V akademickom roku 2012/2013 o sociálne štipendium požiadalo 515 študentov  

a  priznané bolo 423 študentom v celkovej výške 490 940,00 €.   

Motivačné štipendiá 

V akademickom roku 2012/2013 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 78 960,00 

€, ktoré boli priznané 487 študentom, z toho 68 840,00 €  za dosiahnutie vynikajúceho 

výsledku v oblasti štúdia 317 študentom dennej a 14 študentom externej formy štúdia.  

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a ukončenia štúdia 

s vyznamenaním a Cenou rektora 156 študentom vo výške 10 120,00 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 –  Štipendijným poriadkom. 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet študentov na našej univerzite na začiatku akademického 

roka 2012/2013 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 v Študentských domovoch Univerzity veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach boli schválené na návrh študentskej komory AS UVLF dňa 

18. 3. 2013 a podľa nich bolo spracované poradie študentov a pridelené ubytovanie 

na akademický rok 2013/2014.  

Na akademický rok 2013/14 bolo podaných celkovo 1039 žiadostí študentov  

o ubytovanie.  Ubytovanie bolo pridelené 866 študentom denného štúdia, 21 študentom 

tretieho stupňa štúdia a 101 študentom zahraničného štúdia.  Poplatok za ubytovanie pre 

študentov v dvojposteľovej izbe je 55,00 € , v trojposteľovej izbe 49,00 €  a cena za prístelku 

je 33,66 €. 

Od 1.1. 2010 platí nový domový poriadok ŠD. Študentom, u ktorých bolo zistené závažné 

porušenie domového poriadku, bolo ubytovanie ubytovacou komisiou zrušené.  

Študenti v rámci ubytovania v ŠD môžu využívať spoločenské miestnosti, kuchynky, 

práčovne, posilňovňu, miestnosť na odkladanie bicyklov, priestory  Aqua Terra klubu, Flóra 

klubu, Kynologického klubu, Spolku košických študentov farmácie. Pracovnú miestnosť majú 

pridelenú aj členovia akademického senátu.  V priestoroch ŠD pracuje aj redakcia časopisu 

ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. Františka z Assisi.   V celom objekte ŠD UVLF 

(študovne, izby, klubovne) majú študenti zabezpečený prístup na internet. Pravidelne  

sa uskutočňujú stretnutia zástupcov študentov s prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu 

činnosť a riaditeľom študentských domov, kde sú riešené všetky vzniknuté problémy  

s ubytovaním a stravovaním študentov. 
 

Odborno-záujmové aktivity študentov  
 

V roku 2013 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch na UVLF v Košiciach rozvíjala 

činnosť odborno-záujmových klubov, predovšetkým Kynologického klubu, Aqua Terra 
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klubu, Klubu poľovníckej kynológie, Chovateľského klubu, Darco a Flóra klubu a súčasne 

rozvíjal svoju činnosť Spolok košických študentov farmácie.  Na základe požiadaviek  

a záujmu zo strany študentov boli založené nové kluby: Klub chovateľov malých cicavcov  

a exotických vtákov, Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov a Mineralogický klub.  

Boli vypracované nové stanovy klubov, odborná garancia  a boli upravené ich 

priestory. Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky podľa ich požiadaviek  

z rozpočtu UVLF v Košiciach.  

 

Kynologický klub  

 

V roku 2012/2013 došlo k zmene vo vedení klubu,  kedy sa predsedníčkou stala  

MVDr. Jana Farbáková, 2. ročník PGŠ – klinika malých zvierat, oddelenie vnútorných 

chorôb. 

Na činnosti klubu sa aktívne  podieľa 28 študentov UVLF, z toho 12 členov so psom, 

10 bez psa a 6  čakateľov so psom.  

Kynologický klub (KK) UVLF zorganizoval:  

- v dňoch 22. – 24. 3. 2013 – účasť členov na seminári usporiadanom záchranárskou 

organizáciou Bratislavská kynologická záchranárska brigáda – Praktické vyhľadávanie  

v ruine v Malackách; 

- v dňoch 16. – 19. 5. 2013  účasť členov na tréningových dňoch v Malackách  

organizovaných záchranárskou organizáciou SARDA Slovakia; 

- dňa 4. 6. 2013 sa členovia KEKZB (Košická kynologická záchranárska brigáda)  

a KK UVLF zúčastnili na oslavách mesiaca poľovníctva a MDD, kde ukážkami výkonu psov 

propagovali činnosť oboch klubov; 

- v dňoch 5. – 9. 6. 2013 –  účasť členov na Medzinárodnom súčinnostnom cvičení 

Rescue Gelnica; 

- dňa 22. 6. 2013 sa členovia KEKZB a KK UVLF zúčastnili na oslavách MDD  

v materskej škole v mestskej časti Košice – Šaca;   

- v dňoch 6. –  8. 9. 2013 KK UVLF a KEKZB usporiadali výcvikový víkend s Jánom 

Dírerom, výcvikárom KK Dog and Wolf Turčianske Kľačany,  v areáli KK UVLF s početnou 

účasťou členov a študentov UVLF.  

V dňoch 11. –  12. 10.  2013 usporiadal KK UVLF pod záštitou rektora UVLF 

úspešný 23. ročník pretekov o pohár rektora UVLF, ktorý sa konal v areáli KK UVLF Pri hati 

10, Košice. O úspechu tejto akcie hovoria nielen pochvalné ohlasy divákov, ale aj hojná účasť 

súťažiacich dvojíc, celkový počet 16 dvojíc v kategórii SVV. V tomto termíne sa súčasne 

konali aj skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO stupeň BH s účasťou  

4 dvojíc. 

Dňa 19. 10. 2013 KEKZB v spolupráci s KK UVLF usporiadali  interné preteky  

so zadaním skúšky vo vyhľadávaní zavalených osôb v ruinách. 

Klub ďalej rozvíja úzku spoluprácu s Košickou kynologickou záchranárskou brigádou, 

čoho dôkazom je aj aktívna účasť našej členky so psom MVDr. Lucie Kulichovej (4. PGŠ – 

katedra epizootológie a parazitológie),  externého člena MVDr. Ladislava Stacha a garanta 

klubu MVDr. Petra Smrča, PhD., nielen na tréningoch, ale aj v teréne na pátracích akciách po 

nezvestných osobách.  

Členovia  KK UVLF reprezentovali náš klub a našu univerzitu na rôznych 

kynologických športových a chovateľských akciách. Tiež participovali na praktickej výučbe 

študentov  a poskytli svojich psov v prípade potreby darovania krvi pre pacientov kliniky 

malých zvierat.  
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Aqua Terra klub 

 

V klube aktívne pracuje 16 študentov a 13 študentov je v pozícii čakateľ. Aqua Terra 

klub (ATK) v spolupráci s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat pokračoval v 

roku 2012/2013 pri realizácii 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 s ZOO Bojnice a ZOO Košice. Členovia sa 

zúčastňujú na teráristických 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. ATK 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 ATK. V roku 2012/2013 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 a odstránili sa nedostatky v hygiene a znečisťovanie v spojení s ich chovom. Vďaka 

dotácii zo zdrojov UVLF boli nakúpené a do prevádzky dané odvlhčovače, ktoré vo výraznej 

miere prispeli k redukcii poškodzovania muriva a malieb v priestoroch ATK. Došlo k zmene 

vedúceho klubu. Súčasným vedúcim je Lucia Černegová. Organizačne je klub rozdelený na 

teráristickú a akvaristickú časť. Členovia okrem realizovania výučby v priestoroch klubu 

prispievajú pacientami a študijným materiálom pre klinickú prax na klinike vtákov, 

exotických a voľne žijúcich živočíchov.  

 

Klub poľovníckej kynológie  

 

Klub poľovníckej kynológie združoval v akademickom roku 2012/13 spolu 21 členov,  

z toho 11 študentov  študijných programov VVL, HP a  kynológia,  2 zahraničných študentov,   

1 interného doktoranda ako aj 6 zamestnancov 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 stavačov, brlohárov, duričov  

či farbiarov, ako aj ich výcvik členovia klubu predviedli 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. Ich zverenci sa uplatnili aj v chove, keď chovné suky členov klubu odchovali 2 vrhy  

a chovné psy boli využívané na krytie. Veľa hodín  a úsilia členovia klubu venovali aj 

brigádnickej činnosti na údržbe a zveľaďovaní psincov v  kynologickom areáli  za Hornádom.   

 

Flóra klub 

 

V akademickom roku 2012/2013 bol zaznamenaný zvýšený záujem študentov  

o členstvo v klube a ich počet sa nakoniec stabilizoval na 22. Rozhodnutím členskej schôdze 

Flóra klubu pri UVLF zo dňa  19. 9. 2012 bol  navrhnutý za predsedu klubu Miroslav Martiš. 

Činnosť členov Flóra klubu bola sústredená na  pestovanie a rozmnožovanie rastlín a zvýšenú 

starostlivosť o vzhľad zelene v areáli školy. Na návrh garanta klubu  sa začali pestovať 

muškáty pre potreby výsadby v areáli školy a átrií ŠD1 a 2. Členovia klubu sa podieľali  

na výsadbe muškátov do kameninových kvetináčov v areáli univerzity a ich polievaní.  

Dňa 1. 5. 2013 sa uskutočnila  brigáda  zameraná na úpravu zelene a výsadbu muškátov v 

átriu ŠD 1 a 2 a v októbri sa všetky muškáty vyberali z kameninových  črepov a rezkovali.  
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V spolupráci s katedrou  farmakognózie a botaniky sa členovia klubu starali aj o políčka  

s liečivými rastlinami.  

  Priestor vyčlenený na činnosť klubu v internáte bol využívaný na pestovanie orchideí 

a izbových kvetín. Úspešne sa darí členom klubu pestovať mäsožravé, citrusové rastliny  

a kaktusy v priestoroch skleníkov. Z  finančných prostriedkov  vyčlenených na činnosť klubu 

sa zakúpila odborná literatúra, aby  sa zvýšila odbornosť pestovania jednotlivých rastlín. 

Taktiež sa dala firme Netafim Slovakia, s. r. o., urobiť závlaha v skleníku, čím sa odbúrala 

prácnosť starostlivosti o rastliny.  

 

Chovateľský klub 

 

Po dvoch rokoch existencie Chovateľského klubu UVLF sa za výraznej podpory 

vedenie našej univerzity podarilo nájsť a zrekonštruovať veľmi pekné priestory, ktoré sú  

v areáli UVLF Pri Hati. Nové priestory Chovateľského klubu UVLF boli slávnostne otvorené 

vedením UVLF dňa 13. 3. 2012. 

Zámerom vzniku a fungovania tohto klubu je poskytnúť študentom priestory na chov 

zvierat a odborné vzdelávanie v rámci problematiky chovu, šľachtenia, chorôb a výstavnej 

prípravy jednotlivých druhov drobných zvierat. 

Hlavnými chovanými druhmi sú králiky rôznych plemien a štruktúr srsti, ušľachtilé 

morčatá, japonské prepelice a holuby. V súčasnosti sú v klube chované aj exotické vtáky, 

hydina a juhoamerické činčily. Jednou z hlavných funkcií klubu je zabezpečiť dostatočné 

množstvo a variabilitu plemien a druhov chovaných zvierat pre potreby pedagógie v rámci 

výučby rôznych predmetov na UVLF. 

Chovateľský klub je zároveň členom Slovenského zväzu chovateľov, na ktorého 

chovateľských akciách môžu členovia klubu vystavovať svoje zvieratá a súťažiť o významné 

tituly. Okrem nadobudnutia praktických zručností v chove zvierat sa majú členovia možnosť 

odborne vzdelávať v rámci prednášok a chovateľských stretnutí na výstavách. Vo výstavnej 

sezóne 2013 je v pláne chovateľských akcií v rámci klubu aktívna účasť na viacerých 

výstavách na Slovensku a v zahraničí.  

V dňoch 7. – 8. septembra 2013 sa po prvýkrát konala Celoštátna výstava mláďat 

králikov, hydiny a morčiat s medzinárodnou účasťou v Košiciach. Celkovo bolo vystavených 

takmer 2000 zvierat zo Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Maďarska. 

Vo veľmi silnej konkurencii domácich a zahraničných vystavovateľov mal svoje 

zastúpenie aj Chovateľský klub UVLF, ktorého členovia vystavovali králiky, morčatá  

a kačice čiarkované. Kolekcia zdrobnených kuních modrých králikov bola ocenená  

379,5 bodmi a získala titul Medzinárodný majster 2013. Zároveň najlepšie ocenený králik  

z tejto kolekcie získal cenu Borisa Bocka, predsedu OV Košice-mesto. 

Za veľkým úspechom králikov nezaostala ani kolekcia anglických hladkých morčiat  

v krémovej farbe, ktoré získali titul Majster SR a pohár predsedu Košického samosprávneho 

kraja JUDr. Zdenka Trebuľu za najlepšie ocenenú kolekciu morčiat na výstave. 

Po veľmi úspešnom minulom roku kedy získal Chovateľský klub UVLF ocenenie 

Majster SR 2012 na Celoštátnej výstave mladých králikov a hydiny v Ivanke pri Nitre, titul 

Šampión SR 2012 na Celoštátnej výstave v Nitre a titul Európsky šampión 2012 na EV  

v nemeckom Lipsku sú to ďalšie pekné ocenenia, ktoré získali členovia Chovateľského klubu 

v krátkej histórii svojho fungovania. 

Výstava bola zorganizovaná na veľmi dobrej úrovni a k jej priebehu dopomohli aj 

členovia Chovateľského klubu UVLF. Návštevníci mohli vidieť najväčšie plemená králikov, 

vodnej a hrabavej hydiny, ale tiež bezsrsté a dlhosrsté plemená morčiat, národné plemená 

holubov či zdrobnené plemená hydiny a králikov. 
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Okrem tejto chovateľskej akcie sa Chovateľský klub zúčastnil aj výstav morčiat  

v Banskej Bystrici, Lučenci, Prahe a chystá sa tiež na Celoštátnu výstavu do Nitry a Lysej nad 

Labem v ČR. 

V súčasnosti má klub 29 členov a čakateľov na členstvo z radov študentov  

a pedagógov UVLF. Okrem domácich študentov sú členmi aj študenti zo Srbska a Grécka. 

Chovateľský klub UVLF poskytuje zvieratá pre potreby praktickej výučby na zootechnike, 

farmakológii, fyziológii, anatómii a tiež sú v rámci Chovateľského klubu riešené témy 

diplomových prác. 

Jediný problém, s ktorým sa momentálne Chovateľský klub UVLF trápi, je 

zabezpečenie dostatočných financií na reprezentovanie klubu a UVLF na výstavách doma  

a v zahraničí. Finančná dotácia zo školy pokrýva približne 50 % nákladov na krmivo a liečivá, 

časť prostriedkov (10 %) je z predaja nadbytočných zvierat a ostatné financie sú dočasne  

zo súkromných prostriedkov garanta klubu. 

 

Kynologický klub DARCO  

 

Kynologický klub DARCO je záujmový klub UVLF združujúci  majiteľov psov 

rôznych plemien a krížencov so zameraním na výcvik v agility, dogdancing, obedience, 

canisterapia a záchranárstvo z radov študentov a zamestnancov UVLF. Okrem spomínaných 

aktivít sa študenti venujú socializácii psov a následne získavaniu nových majiteľov  

pre adopciu  psov z UVP v Košiciach. Počet aktívnych členov klubu je 24.  V akademickom 

roku 2012/2013 došlo k organizačnej zmene vo výbore. Na funkčné miesto predsedu bola 

zvolená študentka ŠP VVL Zuzana Mojžišová, podpredsedom sa stala Erika Müllerová  

(ŠP VVL), pokladníkom Zuzana Dzurillová (ŠP VVL) a výcvikárom Alica Gajdošechová  

(ŠP K-DF). Členovia klubu sa zapájali do rôznych grantových výziev s cieľom získať 

finančné prostriedky na ustajňovacie priestory.  

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

 

Klub pôsobí pod gesciou MVDr. E. Sesztákovej, PhD. Predsedníčkou klubu je 

Barbora Sláviková, študentka 4. ročníka ŠP VVL. Zameranie krúžku je na chov celej palety 

exotických domácich miláčikov, od vtákov až po cicavce. V klube pôsobí 20 členov  

s čakateľmi. Svojpomocne si uspôsobili priestory v suteréne pavilónu č. 26, ktoré však  

z dôvodu havarijného stavu a zatekania sú pre ďalšiu pôsobnosť absolútne nevyhovujúce. 

Členovia klubu pomáhali so svojimi zverencami zabezpečiť výučbu a klinickú prax na KVEZ. 

Zámerom klubu  je čo v najkratšom čase presťahovať chovné zariadenie do vyhovujúcich 

priestorov, realizovať nábor klubu a rozšíriť chovateľskú paletu zverených druhov. Klub 

spolupracuje s Azyl-drobec pre opustené hlodavce a malé cicavce. 

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov  

 

Členská základňa je tvorená prevažne študentmi ZAŠ. Študenti si uspôsobili suterénne 

priestory pavilónu č. 26 a z klubových prostriedkov uspôsobili sokoliarsky dvor pri 

vonkajších voliérach. Okrem starostlivosti o zverené dravce aktívne pomáhajú  

v ošetrovateľskej činnosti v rámci rehabilitačnej stanice pri UVLF. Klub získal do daru tri 

kusy sokolovitých dravcov, ktoré slúžia na demonštráciu v rámci povinných a voliteľných 

predmetov chov a choroby zveri, sokoliarstva a rehabilitácia, ako aj chorôb exotických 

zvierat. Členovia klubu klubovú činnosť vykonávajú aj počas voľného času v rámci priestorov 

v rozvrhu. Aktívne sa stretávajú v areáli účelového zariadenia v Rozhanovciach a zverencov 

predstavujú v rámci popularizácie výučby veterinárnej medicíny. V budúcnosti plánujú 
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zabezpečiť predvádzanie dravcov a aktivít univerzity, rozšíriť areál a dobudovať sokoliarsky 

dvor. 

  

Mineralogický klub 

 

Ako amatérsky neziskový klub svoju oficiálnu činnosť začal 18. 3. 2013 začlenením  

do Organizačného poriadku UVLF po schválení akademickým senátom. Klub združuje 

študentov a doktorandov UVLF v Košiciach, ktorí prejavujú záujem o mineralógiu, 

paleontológiu, geológiu, zbieranie minerálov a skamenelín v teréne a s tým súvisiaci pobyt  

v prírode s ohľadom na rešpektovanie divej prírody, ďalej následné čistenie, archiváciu a 

vystavovanie minerálov v univerzitnej zbierke.  Doteraz je počet členov 15. Sídlom klubu a 

mineralogickej zbierky je ústav biológie, zoológie a rádiobiológie. Aj napriek tomu, že 

činnosť klubu je veľmi krátka, niektoré výsledky už propagoval ako fotografickú expozíciu 

unikátnych minerálov a kryštálov v rámci študentskej vedeckej konferencie v apríli 2013. 

Niektorí členovia klubu navštívili viaceré už aj opustené bane na strednom Slovensku, 

Banskú Štiavnicu, Slovenské Rudohorie a Slanské vrchy. Postupne sa začína budovať vlastná 

mineralogická zbierka. 

 

Spolok košických študentov farmácie 

 

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) v akademickom roku 2012/2013 písal 

už svoj druhý rok  existencie. SKŠF mal ku koncu akademického roku 2012/2013 22 členov,  

z ktorých boli všetci aktívni. Prezidentom SKŠF bol Adam Matejovič, viceprezidentom 

Marek Macejko, tajomníkom Zuzana  Fedorová, hospodárom Lukáš Jaroščiak. Ako prvá 

aktivita SKŠF bola 17. októbra 2012 odborná prednáška Ako prežiť vysokú školu bez ujmy 

na zdraví, ktorú prednášala doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc. Prednáška sa uskutočnila  

v internátnej jedálni UVLF. Počas prednášky boli pre študentov nachystané najrôznejšie 

bylinkové čaje, ktoré im boli poskytnuté zdarma. 

Počas celého novembra roku 2012 v internátnej jedálni UVLF klub organizoval 

premietanie internátneho kina, súčasťou podujatia bolo podávané občerstvenie.  

Počas 20. – 22.novembra 2012 sa členovia SKŠF zúčastnili veľtrhu Pro Educo & Pro 

Job, kde spolu s pracovníčkami študijného oddelenia informovali záujemcov o štúdium na 

našej univerzite o študijnom programe farmácia.  

15. decembra 2012 sa podarilo spustiť  internetovú stránku www.sksf.sk, kde  

si študenti nájdu okrem iného mnohé informácie o štúdiu, oznamy UVLF, novinky z tábora 

SKŠF, diskusné fórum, burzu kníh, mapu univerzity, aktuálny študijný poriadok a mnohé iné 

pre študentov dôležité informácie. 

Od februára do mája 2013 sa spolok podieľal na organizačnom zabezpečení projektu 

UNIDC (univerzitné tanečné centrum), kde pred každým tanečným večerom premieňal 

jedáleň UVLF na tanečný parket. 

20. februára 2013 sa uskutočnilo valné zhromaždenie, kde sa okrem iného schvaľovali 

nové stanovy SKŠF. 21. a 25.februára zorganizoval exkurziu do Botanickej záhrady. 

1. marca 2013 klub zorganizoval 3. prelomový ples farmaceutov UVLF. 

11. marca 2013 sa v internátnej jedálni uskutočnila odborná prednáška Efektívna 

odborná expedícia liečivých prípravkov, ktorú prednášala Mgr. Ivana Modráková. Počas 

prednášky boli pre študentov pripravené najrôznejšie bylinkové čaje. 

21. – 22.marca 2013 sa uskutočnil nábor nových členov do SKŠF. 

8. apríla klub zorganizoval Svetový deň zdravia. Počas jedného dňa sa konalo  

v pavilóne chemických disciplín meranie životných funkcií a ukážky prvej pomoci. 

Pripravené boli informačné stánky o prevencii proti hypertenzii. Návštevníci vypĺňali 
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dotazníky a mohli si zdarma pochutiť na čajoch z byliniek. Počas tohto dňa sa uskutočnil aj 

Beh zdravia po areáli UVLF, kde na bežcov čakali dohromady tri stanovištia, kde sa 

dozvedeli o veciach, ktoré priaznivo či nepriaznivo vplývajú na hypertenziu. Na záver sa 

uskutočnila odborná prednáška venovaná prevencii hypertenzie, ktorú prednášal MUDr. 

Milan Bagoni, vedúci Diagnostického centra v I. súkromnej nemocnici Košice-Šaca. 

16. apríla 2013 sa uskutočnil prvý ročník futbalového turnaja Cassovia Health Cup, 

ktorého sa okrem tímov z UVLF v Košiciach zúčastnili tímy z Lekárskej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

17. apríla 2013 sa uskutočnila v internátnej jedálni "Erazmus besiedka - Ako sa žilo v 

Porte?", ktorú viedli študentky UVLF  Patrícia Slotová a Dáša Šerešová. 

22. apríla 2013 sa uskutočnila v Internátnej jedálni prednáška Alopatia vs. 

Homeopatia, ktorú prednášal PharmDr. Aleš Franc, PhD. Aj počas tejto prednášky boli pre 

študentov nachystané najrôznejšie bylinkové čaje. 

23. apríla 2013 sa v priestoroch farmaceutického pavilónu UVLF v Košiciach 

uskutočnila akcia s názvom UVLF  pusťme si žilou –   kvapka krvi. 

29. apríla 2013 sa konala v internátnej jedálni prednáška "Práca farmaceuta na 

onkológii – príprava cytostatík, kazuistiky, problémy, sklamania a víťazstva", ktorú prenášala 

Mgr. Gabriela Durdiaková. Počas prednášky bolo pre študentov nachystané občerstvenie v 

podobe nealkoholických drinkov. 

Počas apríla 2013 klub na  webovej stránke www.sksf.sk zahájil prvý ročník 

internetového hlasovania za biele a čierne ovečky UVLF v Košiciach. Po rôznych námietkach 

odstúpil od hlasovania za čierne ovečky. Od konca hlasovania má každý ročník študijného 

programu farmácia svoje biele ovečky, osobnosti, ktoré vynikajú v štúdiu, výsledkoch, 

intelekte, mimoškolskej činnosti a reprezentácii košickej farmácie. Nezištne pomáhajú 

spolužiakom a sú celkovo obľúbenými osobnosťami príslušného ročníka, resp. „ozdobou“ 

študijného programu farmácia. 

1. mája 2013 zorganizoval celodenný výlet do Zádielskej doliny. 

3. mája sa uskutočnilo valné zhromaždenie, kde sa uskutočnila voľba nového prezídia. 

Prezidentom SKŠF sa stal Lukáš Jaroščiak, viceprezidentkou Zuzana Fedorová, tajomníčkou 

Diana Kababiková, hospodárom Dominik Grega, predsedom pre vzdelávacie aktivity Mgr. 

Ľudmila Ballová, predsedom pre kultúrno-spoločenské aktivity Marek Macejko. 

4. – 5. mája 2013 sa  klub  podieľal na spoluorganizácii 30. ročníka VT dní. 

Od mája do septembra 2013 klub napísal množstvo projektov, ktorými  žiadal 

finančnú podporu od Slovenskej lekárnickej komory, UVLF, firmy Dr. Maxa, spoločnosti 

Unipharma, a. s., Nadácie mobilného operátora O
2
, Nadácie SPP a mnohých iných 

potenciálnych partnerov.  

SKŠF má ambíciu v akademickom roku 2013/2014 pokračovať v aktivitách, v ktorých 

začal v akademickom roku 2012/2013. Taktiež chce rozšíriť škálu aktivít, a tak ešte viac 

propagovať činnosť spolku. Zmenou stanov chce zmeniť smerovanie spolku, upriamiť sa na 

zvýšenie členskej základne a budovanie vzťahu s našou univerzitou. Taktiež sa bude snažiť 

vybudovať pevné finančné zabezpečenie SKŠF, a tak pripraviť spolok na vstup do 

medzinárodných študentských organizácií International Pharmaceutical Students Federation 

(IPSF) a The European Pharmaceutical Students' Association (EPSA), do ktorých má ambíciu 

vstúpiť v najbližších troch až piatich rokoch. Zároveň sa snaží nadviazať spoluprácu so 

Slovenským spolkom študentov farmácie, s ktorým bude v akademickom roku 2013/2014 

participovať na minimálne troch projektoch. Samozrejmosťou bude propagácia SKŠF a jeho 

aktivít v odborných časopisoch ako sú Lekárnické listy a Lekárnik, či český internetový portál 

Apatykář. 
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Podpora ďalších študentských aktivít  

 

Tradičné podujatia študentov 

 

Aj v roku 2013 vedenie univerzity vytváralo vhodné podmienky pre organizovanie 

spoločensko-kultúrnych a športových podujatí študentov i s priamou finančnou a materiálnou 

podporou. K týmto podujatiam patril imatrikulačný ples pre študentov prvých ročníkov, 

prelomový ples študentov 4. ročníka ŠP VVL a HP, ples študentov farmácie, banket študentov 

6. ročníka ŠP VVL a HP,  30. ročník veterinárnych dní, Deň zdravia, University Dance 

centrum.  Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka krvi na UVLF v Košiciach, ktorá 

sa konala 23. 4. 2013 a 22. 10. 2013.   

 

Vydávanie študentského časopisu  

 

V roku 2013 za podpory UVLF v Košiciach študenti pokračovali vo vydávaní 

študentského časopisu ARDO. Časopis prináša aktuálne informácie zo študentského života, 

zaujímavé články a rozhovory s učiteľmi. Vychádza dvakrát za semester a teší sa veľkému 

záujmu zo strany študentov i učiteľov. Veľmi pozitívne hodnotíme snahu študentov  

prezentovať sa v akademickej obci. Časopis tiež prispieva k rozvoju  spolupráce študentov 

jednotlivých študijných programov pri príprave publikovaných tém.  

 

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 2013 

boli organizované nasledovné akcie: turistika pre študentov a zamestnancov – Sivecké 

jaskyne 2013 (marec),  rafting pre študentov –  Otváranie Hornádu 2013 (marec), Košická 

vysokoškolská liga vo florbale (apríl), Jarný beh okolo internátov (apríl), Železný muž UVLF 

– silová súťaž (apríl), Veľkonočné turnaje 2013 –   turnaje v basketbale, florbale, volejbale, 

minifutbale a stolnom tenise (apríl),  rafting a turistika pre študentov – Pieniny – Dunajec,  

Tri koruny (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 (november), 

Mikulášske turnaje 2013  v basketbale, florbale, volejbale, minifutbale a stolnom tenise  pre 

študentov a zamestnancov (november).    

 

Praxe študentov 

 

V intenciách študijného plánu UVLF súčasťou výučby a podmienkou získania 

vysokoškolského diplomu je aj absolvovanie praxí a stáží podľa jednotlivých študijných 

programov. Študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena 

potravín 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.  



47 

 

Študenti študijného programu farmácia vykonávajú 1-mesačnú a 5-mesačnú 

lekárenskú prax v lekárňach na základe zmluvy, ktorú má univerzita uzavretú so Slovenskou 

lekárnickou komorou. 

Študenti študijného programu kynológia 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 v Košiciach 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 druhej z presne stanovených kritérií pre medzinárodnú akceptáciu 

diplomov absolventov štúdia veterinárnej medicíny a farmácie. Pre naplnenie všetkých 

atribútov spojených s náročným štúdiom na UVLF v Košiciach 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 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 pre 

študentov našej univerzity.  

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 pracoviskom, ktoré zabezpečuje 

podstatnú časť praktickej výučby chovu  

a zdravotnej problematiky produkčných zvierat. Na 

farme sa rieši problematika ochorení tak 

jednotlivého zvieraťa ako aj stáda s vykonávaním 

jednotlivých diagnostických, preventívnych 

a terapeutických úkonov. Na zabezpečenie realizácie 

týchto zámerov sa priebežne vykonávajú 

rekonštrukčné a adaptačné práce v existujúcich 

objektoch. Na ŠPP je v súčasnosti vytvorené 

adekvátne administratívne a výučbové zázemie 

s posluchárňou, kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami, má aj priestory 

laboratórne pre potreby vykonávania základných a jednoduchých laboratórnych 

diagnostických metód priamo v podmienkach praktickej výučby na farme.  V areáli hlavného 

dvora farmy sú taktiež vytvorené podmienky pre zabezpečenie sociálneho zázemia pre 

pedagógov a študentov priamo v priestoroch objektu dojárne.  
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Pre možnosť celoročného vykonávania diagnostickej 

činnosti a chirurgicko-ortopedických zákrokov u hovädzieho 

dobytka v rámci výučbového procesu ako aj za účelom 

preventívnej starostlivosti o paznechty je v maštaľnom objekte 

pre dojnice po pôrode a so zdravotnými problémami vytvorený 

samostatný oddelený priestor pre výkon uvedených špecifických 

činností. V roku 2013 sa pokračovalo v zlepšovaní podmienok 

pre realizáciu praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej 

bezpečnosti študentov a pedagogických pracovníkov pre jej 

vykonávanie. Boli vykonané konštrukčné úpravy pre možnosť 

lepšej fixácie zvierat a manipuláciu s pacientmi, bolo vytvorené 

aj mobilné zariadenie za účelom možnosti sústreďovania dojníc 

pred výkonom ortopedických a chirurgických zákrokov.  

 

V roku 2013 sa začali práce na adaptácii druhej časti objektu ubytovacích priestorov 

tak, aby sa jej pôsobnosť a výučbová základňa rozšírila i na zabezpečenie časti výučby 

v študijnom programe vzťah človek – zviera 

a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 

a zároveň aby sa tým vytvorilo zázemie aj na 

športovo-relaxačné a rehabilitačné pobyty 

a pomocnú animálnu terapiu pre 

handicapované deti počas prázdnin. 

Uvedené podmienky vytvárajú všetky 

predpoklady na realizáciu stanovených 

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 2013 bolo na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici v letnom semestri 

akademického roku 2012/2013 realizovaných 56 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 

1173 študentov pod vedením 135 pedagógov pri celkovom objeme 7020 študentohodín. 

V zimnom semestri akademického roku 2013/2014 to bolo 74 praktických cvičení s účasťou 

2103 študentov pod vedením166 pedagógov pri celkovom objeme 9929 študentohodín. Spolu 

bolo v roku 2013 na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici realizovaných 130 praktických cvičení, 

na ktorých sa zúčastnilo 3276 študentov pod vedením 301 pedagógov pri celkovom objeme 

16 949 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. Na ŠPP 

sa okrem toho realizovala aj v roku 2013 výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva 1. 

ročníka v počte 115 študentov pod vedením 7 pedagógov s počtom 1994 študentohodín.  

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. 
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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 

prevádzkovania bitúnku, ktorý bol zároveň využívaný pre pedagogický proces. V roku 2013 

pokračovalo prevádzkovanie bitúnku v areáli EVS, ktorý vytvára priestor pre zabezpečenie 

podmienok na realizáciu praktickej výučby 

v oblasti hygieny potravín. Táto problematika 

predstavuje významnú súčasť štúdia a profilácie 

absolventa UVLF hlavne v profesii veterinárny 

lekár. Výučba niektorých študijných predmetov 

z oblasti hygieny potravín ako hygiena 

a technológia mäsa, prehliadka jatočných zvierat 

a mäsa, veterinárno-hygienický dozor a pod., sú 

nevyhnutné súčasti štúdia na to, aby absolvent 

štúdia mohol vykonávať dozor nad hygienou 

produkcie potravín, aby získal odborné 

vedomosti v oblasti výkonu potravinového 

dozoru nad výrobou potravín živočíšneho pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do 

obehu, oboznámil sa s prevádzkou, technologickými procesmi výroby, hygienickými 

podmienkami pri spracovaní potravín vo výrobných potravinárskych podnikoch. Problematika 

hygieny potravín v oblasti spracovania živočíšnych komodít, technológie výroby a kvality 

mäsa a mäsových výrobkov, problematika HACCP a správnej výrobnej praxe sa dotýka štúdia 

a profilu absolventov aj ďalších študijných programov na UVLF, a to bezpečnosť krmív 

a potravín, a trh a kvalita potravín. Prevádzkovanie vlastného bitúnku vytvára významnú a 

nezastupiteľnú možnosť realizácie časti praktickej výučby tejto odbornej problematiky 

v podmienkach vlastnej prevádzky.  

 

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

 

Samostatné pracovisko 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 ŠPK, 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. 

Univerzita vstúpila do projektu siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a nateraz aj využívané priestory rehabilitačnej 

stanice pre chránené druhy živočíchov. Priestory záchytného centra pre zhabané druhy 

živočíchov sú nateraz prázdne a nevyužívané. V priestoroch ÚZ bol obnovený 

a sprevádzkovaný rybníček, ktorý sa čoskoro zahrnie do výučbového procesu. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 

poddruhov. Kmeňový kŕdeľ bažantov pre túto poľovnícku sezónu predstavuje 80 kusov  

s produkciou približne 1000 až 1500 odchovaných bažantov. Chov jarabice poľnej bol 

zrušený, nakoľko jarabica sa stala kriticky ohrozeným druhom a bola zapísaná do červenej 

knihy chránených druhov živočíchov. K ďalším druhom, s ktorými sa  v tomto zariadení 

môžeme stretnúť, je prepelica japonská a pre spestrenie sa venujeme chovu vietnamských 

prasiat a krížencov. 
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Koncom júna 2013 bolo zakúpených a do priestorov ÚZ prevezených 10 včelích 

odložencov. Zriadením včelnice s medárňou bol poverený vedúci Účelového zariadenia pre 

chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach Ing. Igor Sopoliga, odbornú garanciu nad 

samotným chovom prevzal MVDr. Rastislav Sabo, PhD. Zriaďovanie samotnej včelnice 

a medárne bolo odborne konzultované s MVDr. M. Staroňom zo Včelárskeho ústavu 

v Liptovskom Hrádku. Na včelnici je okrem produkcie medu plánovaná aj produkcia peľu 

a propolisu. Okrem už nadviazanej vedeckej spolupráce so Včelárskym ústavom 

v Liptovskom Hrádku sa NRL UVLF črtá spolupráca so SAV, a to v oblasti prevencie chorôb 

včiel. 

Pod účelové zariadenie patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre plemená 

poľovných psov na nácvik skúšobných disciplín odvaha a pri skúškach poľovnej 

upotrebiteľnosti. 

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. 

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, situovaným v masíve 

Slanských vrchov,  kde hlavným druhom zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Revír je 

areálom prirodzeného výskytu veľkých šeliem, ako napr. vlka dravého, rysa ostrovida, mačky 

divej, líšky hrdzavej, jazveca lesného a prechodne aj medveďa hnedého. Aj napriek pestrému 

druhovému výskytu veľkých šeliem sú v tomto revíri vysoké stavy kvalitnej diviačej 

populácie. 

Druhým poľovným  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. V rámci tohto poľovného revíru je 

pri ÚZ zriadená malá generačná zvernička na diviačiu zver. 

Tretím poľovným revírom je zverník Obora, oplotená poľovná plocha o rozlohe 

necelých 500 ha, v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. 

Všetky tri revíry slúžia hlavne pre potreby praktických cvičení predmetov 

zaoberajúcich sa chovom a chorobami voľne žijúcej zveri. Kvôli návratnosti vynaložených 

nákladov vykonávame v týchto revíroch poplatkový lov trofejovej zveri a odpredaj živej zveri 

našim i zahraničným klientom. 

 

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, základov podkúvačstva, rehabilitácie a výcviku koní  

a jazdectva. Predmetov s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú slovenskí aj 

zahraniční študenti. Pribudli najmä študenti v študijnom programe vzťah človek – zviera a 

jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, denná aj externá forma, keďže títo majú jazdectvo 

počas všetkých šiestich semestrov štúdia. 

Preventívne terapeutické úkony v JA ako sú dehelmintizácia a vakcinácia naďalej 

zabezpečuje  katedra epizootológie a parazitológie za asistencie slovenských aj zahraničných 

študentov. Klinika koní zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, 

v majetku Policajného zboru SR a na požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných majiteľov. 

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 
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o súkromné kone. Obsadenosť boxov v roku 2013 bola viac ako 90 %. Sľubne sa rozbehlo 

poskytovanie hodín jazdenia na koni v rámci jazdeckej školy pre verejnosť. Prakticky 

celoročne, s výnimkou najchladnejších mesiacov v roku, boli poskytované jazdy v koči  

so záprahom na svadby a  iné podujatia. K ich bezproblémovému priebehu prispeli aj dva 

novozakúpené lipicany z NŽ Topoľčianky. 

V roku 2013 sa ešte  dobudovali ďalšie výbehy pre kone. Podarilo sa vybaviť traktor 

prídavnými zariadeniami ako sú čelný nakladač s lyžicou a krokodílom, ktoré značne 

zjednodušia prácu v JA. 

Minulý rok bol poznamenaný aj  žalobami a súdnymi spormi zo strany majiteľov 

nevysporiadaných pozemkov pod JA UVLF. Vďaka enormnej snahe vedenia univerzity 

a spriaznených osôb je šanca na trvalé vyriešenie väčšej časti pozemkov jazdeckého areálu. 

Zmluvy medzi univerzitou a PZ SR boli predĺžené na ďalších päť rokov. Za dôležitý medzník 

je treba považovať schválenie nájmu mestskej oceľovej haly mestským zastupiteľstvom našej 

škole v decembri minulého roku. Hala bola pôvodne vybudovaná ako súčasť jazdeckého 

areálu, ale z dôvodu neskolaudovania v minulosti nemohla prejsť do  majetku univerzity. 

Z dôvodu požiadavky policajtov a z dôvodu priestorových potrieb sme svojpomocne 

zadaptovali a zrekonštruovali tri miestnosti.  

Kontrola z Inšpektorátu životného prostredia Košice v novembri poukázala na 

dlhodobo neriešený problém, ktorým je absencia lacného a technologicky nenáročného 

spôsobu likvidácie maštaľného hnoja v JA. Rovnakým problémom je aj vybudovanie hnojiska 

so žumpou, svetelnou a zvukovou signalizáciou podľa štandardov EÚ.  Výstavba takéhoto 

hnojiska naráža na problémy súvisiace s nedostatkom finančných prostriedkov 

a nevysporiadanými vlastníckymi vzťahmi. 

 Členovia JO TJ SLÁVIA UVLF prispeli aj v roku 2013 nemalou mierou k zveľadeniu 

JA najmä dobrovoľnou brigádnickou činnosťou vo svojom voľnom čase. V rámci týchto 

aktivít bola napríklad vybudovaná aj ohrada okolo kolbiska v mestskej oceľovej hale. 

 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. V roku 2013 

bolo v JA zorganizovaných 6 väčších podujatí a 10 menších akcií. Najväčšej obľube sa tešia 

najmä Cena rektora v parkúrovom skákaní, Slovenský voltížny pohár či Hubertova jazda. 

Medzi najlepšie výsledky športovcov vo farbách UVLF za minulý rok patria 26. a 32. miesto 

z ME vo voltíži v kategórii jednotlivci –  juniorky (Galambošová, Semancová na koni Oliver 

Kinský) a umiestnenia  voltížnych jazdcov z MSR (3 zlaté, 1 strieborná medaila). 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 

 

Knižničné služby poskytuje študentom a zamestnancom univerzity Ústav vedeckých 

informácií a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len „ÚVIK“). ÚVIK vykonáva knižnično-

informačné služby, edičnú činnosť a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Realizuje projekty 

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“ spolufinancované zo zdrojov EÚ 

a spolupracuje na projektoch KEGA, VEGA, Nové študijné programy  a vzdelávanie  

na UVLF v Košiciach. 

Cieľom knižnice je zhromaždiť a 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. 



53 

 

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 

3265 knižničných jednotiek. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, 

audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce, celkom 2089 

knižničných jednotiek. V roku 2013 bolo zaevidovaných 209 diplomových, 104 bakalárskych 

35 dizertačných, 5 habilitačných a 2 inauguračné práce.  

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 21 383, v čase 

otváracích hodín, ktoré 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. V roku 2013 bolo zaslaných celkom 2534 upomienok. 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. Ďalšou zakúpenou licencovanou databázou je 

European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky liekopis, dôležitý informačný zdroj pre 

študentov programu farmácia. Cieľom ÚVIK je vybudovanie efektívneho systému využívania 

elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj UVLF. V roku 2013 bolo 

vypracovaných 3530 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 2013 vybavených 247 žiadostí používateľov a 128 dokumentov pre iné knižnice  

z fondu ÚVIK.  

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF.  V  roku 2013 bolo zaevidovaných 1180 záznamov  podľa kategórií 

publikačnej činnosti. ÚVIK exportuje záznamy publikačnej činnosti do Centrálneho registra 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) MŠ SR. Súčasťou publikačnej činnosti je priebežná 

evidencia ohlasov.  

Zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je organizované prednáškami,  

seminármi a 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 
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bioinformatika pre študijný program farmácia. 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. V roku 2013 bol spustený pilotný projekt e-learningového kurzu základy 

vedeckej práce ako podpory vzdelávania a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 

na UVLF v Košiciach. 

 

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 2012 zakúpené chladničky (36), 

variče (7), sporák (4), žehlička (1), váľandy (50), písacie stoly (10), stoličky (80), matrac (2), 

vankúše (30) a smetné koše (45). 

ŠD pozostávajú z dvoch objektov, a  to ŠD 1 a ŠD 2. V oboch budovách je pre 

študentov zriadených 416 izieb (zrušením skladového priestoru vznikla plnohodnotná izba č. 

107 na študentskom domove II., ktorá bola pridelená študentom v októbri 2012), pričom 

celková ubytovacia kapacita je 903 lôžok, ktoré boli v prevažnej časti roku 2012 plne 

obsadené (okrem letných mesiacov júl a august roku 2012). 
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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 v Košiciach predstavuje špecializované výučbové 

zariadenie a samostatné účelové pracovisko univerzity. Lekáreň je verejným zdravotníckym 

zariadením zameraným na komplexné 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

a zároveň umožňuje odbornú praktickú 

prípravu študentov v študijnom programe 

farmácia. Zriadenie univerzitnej lekárne 

umožňuje zabezpečovanie rozvoja 

študijného programu farmácia a 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 v Košiciach bol v roku 2013 zabezpečovaný z vlastných prostriedkov, 

z dotačných prostriedkov a najmä z prostriedkov nenávratnej finančnej pomoci  

zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013 pokračovala  

v  implementačnom procese  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 VV a Š SR pre ŠF EÚ, a zároveň reagovala na novovyhlásené výzvy citovaných 

operačných programov a hľadala možnosti získavania ďalších doplnkových zdrojov s cieľom 

revitalizovať infraštruktúru univerzity formou modernizácie technického, prístrojového 

a laboratórneho vybavenia, stavebnou adaptáciou priestorov účelovo využívaných  

pri vyučovacom procese a pri vedecko-výskumnej činnosti,  ako aj skvalitnením informačno- 

-komunikačnej technológie.  

V roku 2013 boli v súlade so zverejneným indikatívnym harmonogramom výziev  

na webovom sídle Agentúry MŠ VV a Š SR pre ŠF EÚ vyhlásené 2 investične orientované 

výzvy:  Výzva OPVaV-2013/1.1/02 – SORO a Výzva OPVaV–2013/5.1/05 – SORO,  

do ktorých sa univerzita zapojila predložením svojich projektových zámerov a v hodnotiacich 

procesoch formálneho a odborného hodnotenia uspela.         

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 

excelentnosti univerzita po ukončení odborných aktivít projektu pokračovala v roku 2013 

v štádiu udržateľnosti projektu  INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat 

a zoonózy, v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV, realizáciou ktorého získala 

v rámci zazmluvnenia sumu 1 293 088,98 EUR. Finančné prostriedky boli vyčerpané 

v percentuálnom objeme 94,55 %, v hodnotovom vyjadrení v sume 1 222 559,48 EUR  

a smerované  do  stavebných aktivít, obstarania zariadení a vybavení a do personálnych 

výdavkov. 

 Stavebne zveľadené priestory v 3 pavilónoch areálu univerzity (pavilóny P1, P2 a P3) 

a zriadené pracovisko INFEKTZOON dislokované v 5 odborných sekciách bolo vďaka 

nenávratnému finančnému príspevku vybavené unikátnymi prístrojmi pre realizáciu 

špecifických vedeckých činností v oblasti výskumu zoonóz a iných infekčných chorôb zvierat 

prenášaných zo zvierat na ľudí s cieľom etablovania vedeckých poznatkov na medzinárodnej 

úrovni. Zriadenie Centra excelentnosti – INFEKTZOON dalo univerzite teoretický základ 

v ďalšom vedeckom smerovaní pri zapojení sa do budovania univerzitných vedeckých parkov 

v rámci vyhlásenej výzvy OPV a V – 2012/2.2/08 – RO (t. j. na úrovni MŠ VV a Š SR). 

Úspešným absolvovaním dvojkolového schvaľovacieho procesu v rámci Výzvy 

OPVaV - 2012/2.2/08 – RO došlo dňa 04.07. 2013 k uzavretiu zmluvy o partnerstve s UPJŠ 

LF, NbÚ SAV a TUKE, predmetom ktorej je spoločná realizácia projektu  Medicínsky 

univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark). Vybudovanie univerzitného vedeckého 

parku posunie výsledky vedy a výskumu na kvalitatívne vyšší stupeň v medzinárodnom 

porovnaní, prispeje k aplikovateľnosti výsledkov v praxi a zvýši mieru spolupráce výskumno- 

-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.  

Osem odborných aktivít projektu MediPark smeruje k zriadeniu špičkového 

spoločného výskumného centra vo forme univerzitného vedeckého parku  s cieľom integrovať 

akademické pracoviská v Košiciach v oblasti medicínskeho výskumu a vývoja takým 

spôsobom, aby existencia MediParku bola dlhodobým a udržateľným pilierom rozvoja 

regiónu.     
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Realizácia 8 odborných aktivít je datovaná na obdobie 07/2013 – 06/2015. Zapojením 

UVLF v partnerskej línii do odborných aktivít projektu – v rámci 5. CORE univerzita vytvára 

4 pracovné pozície pre postdoktorandov a k ultimu mesiaca december 2013 má zatiaľ pozične 

obsadené 3 postdoktorandské miesta. Stav čerpania nenávratného finančného príspevku k 31. 

12. 2013 zo zazmluvneného finančného objemu  predstavuje sumu 91 335,13 EUR, podiel 

vlastného zdroja univerzity predstavuje sumu 4 807,10 EUR. Uvedenou čerpanou sumou si 

univerzita zrefundovala výdavky, ktoré vynaložila na zabezpečenie projektovej stavebnej 

dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavebných aktivít – prístavbu 

kliniky malých zvierat –  pavilón P 40.          

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 

excelentnosti univerzita v roku 2013 pokračovala v štádiu udržateľnosti  projektu  

Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerskej línii s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach, ktorý zaujal pozíciu hlavného partnera. 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 

vyčerpané v percentuálnom objeme 97,86 %, v hodnotovom vyjadrení v sume 54 488,10 EUR 

a smerované  do  obstarania zariadení a vybavení a do personálnych výdavkov za účelom 

spolupodieľania sa na naplnení špecifického cieľa projektu, ktorým bolo 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 je vytvorenie 

centra excelentnosti a jeho napojenie na európske vedecko-výskumné pracoviská.   

V rámci operačného programu  Výskum a vývoj a opatrenia 2.1 univerzita v  roku 

2013 pokračovala v implementácii projektu Centrum excelentnosti biomedicínskych 

technológií, ktorý realizuje v  spolupartnerstve 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).  

Po ukončených procesoch 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 VV a Š SR pre ŠF EÚ univerzita v novembri 2011 uzatvorila kúpnu zmluvu 

s víťazným uchádzačom. V roku 2013 univerzita ukončila obstaranie dodávok jednotlivých 

zariadení a vybavení  s víťazným uchádzačom HOSPIMED Slovakia, s. r. o., a prefinancovala 

dodávky špeciálnych prístrojov a spotrebného materiálu v celkovom objeme  829 743,90 

EUR, čo predstavuje 89,77 % z celkovej zazmluvnenej sumy 924 320,00 EUR.   

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 predklinického testovania biokompozitov na zvieracích modeloch.  

 V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií univerzita v roku 2013 pokračovala v štádiu 

udržateľnosti 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). 

 Dodávky jednotlivých zariadení, vybavení a spotrebného materiálu vrátane 

financovania personálnych výdavkov predstavujú finančný objem 83 437,85 EUR, čo 

v percentuálnom vyjadrení znamená 88,34 % čerpania celkovej zazmluvnenej sumy 

94 450,00 EUR.      
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 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. 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj,  opatrenia  2.2 Podpora aplikovaného 

výskumu, vývoja a transferu technológií univerzita v roku 2013 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 243 748,54 EUR bez povinnosti 

spolufinancovať 5 % z vlastných zdrojov. Finančné prostriedky sú smerované do zariadení 

a vybavení, spotrebného materiálu a personálnych výdavkov.   

 V roku 2013 po upresnení harmonogramu dodávok zo strany víťazného uchádzača – 

spoločnosti HOSPIMED Slovakia, s. r. o., boli ukončené dodávky jednotlivých 

zariadení, vybavení a spotrebného materiálu a k aktuálnemu dátumu 31. 12. 2013 univerzita 

vykazuje stav čerpania finančných prostriedkov v sume 165 701,38 EUR, čo predstavuje 

čerpanie na 67,98 % z celkovej zazmluvnenej sumy 243 748,54 EUR.  

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 univerzita v roku 2013 pokračovala v štádiu udržateľnosti 

investičného projektu IKT 5.1/02 pod názvom  Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením  

a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach. Celkové oprávnené výdavky 

projektu predstavovali čiastku 5 079 543,10 EUR, z ktorej univerzita reálne čerpala finančný 

objem 5 033 358,63 EUR, čo predstavuje čerpanie na 99,09 % z celkovej zazmluvnenej sumy. 

Odborné aktivity projektu boli ukončené vo februári 2011. Realizácia projektu priniesla 

univerzite rozšírenie a modernizáciu informačných a komunikačných technológií, 

zmodernizovanie siete LAN (jej aktívnych a pasívnych častí), zriadenie bezdrôtovej 

komunikačnej siete WIFI, zavedenie moderného hlasového komunikačného systému na báze 

protokolu IP, zavedenie telekonferenčného systému, CCTV a videoprojekcie, vybavenie 

pracovísk UVLF dataprojektormi, PC a notebookmi. Súčasťou tohto investičného projektu 

bolo i zateplenie budov ŠD na Podhradovej, výmena okien a úprava serverovne v pavilóne  

č. 5. Zároveň došlo k skvalitneniu a modernizácii klinickej činnosti dodávkami špeciálnych 

zariadení – ergospirometria pre kone.     

Na implementovaný projekt IKT 5.1/02 v roku 2012 nadviazal jeho schválený 

nadstavbový projekt IKT 5.1/03 s názvom   Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením  

a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach II, ktorého realizácia priniesla 

univerzite zazmluvnenú sumu 5 889 116,27 EUR. Jeho zámerom 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.  

Vzhľadom k neúmerne dlho trvajúcemu procesu verejného obstarávania bol na úrovni 

ASFEU na základe žiadosti Oddelenia projektovej spolupráce UVLF schválený posun 

realizácie aktivít projektu o 18 mesiacov, t. j. z plánovaného ukončenia v 04/2012 posun na 

termín 10/2013.  

V mesiaci október 2013 boli úspešne ukončené plánované aktivity projektu 

a skolaudované stavebne zadaptované priestory pavilónu P3, P5 a ÚZ v Rozhanovciach.  
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Z celkovej zazmluvnenej sumy 5 889 116,27 EUR je stav čerpania finančných prostriedkov 

k 31. 12. 2013 v hodnotovom vyjadrení v sume 5 773 339,88 EUR, čo predstavuje 98,03 %. 

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 bola univerzita úspešná v schvaľovacích procesoch 

ďalšieho v poradí 3. nadstavbového projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania  

na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry 

a IKT   v rámci Výzvy OPV a V – 2011/5.1/04 – SORO.  

Strategickým cieľom tohto projektu je odbornými aktivitami nadviazať  

na predchádzajúce 2 projekty a modernizovať a rekonštruovať priestory pavilónu č. 19 

vrátane jeho vnútorného vybavenia, dodať zariadenia a prístroje do experimentálneho 

zverinca v pavilóne P 19 a modernizovať IKT siete v areáli UVLF.     

V súčasnosti má univerzita vyhlásené 3 verejné súťaže – nadlimitné zákazky  

so zámerom zabezpečiť transparentný výber budúceho dodávateľa tovarov, prác a služieb, 

ktoré sú obsiahnuté v schválenom rozpočte projektu.     

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 bola univerzita v roku 2013 úspešná v schvaľovacích 

procesoch ďalšieho v poradí 4. nadstavbového projektu pod názvom Skvalitnenie 

vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou knižničného fondu  

a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky.  Projektový návrh bol schválený 

v rámci vyhlásenej Výzvy OPVaV-2013/5.1/05 – SORO.  

Univerzita v schválenom projektovom návrhu deklaruje realizáciu celkových 

oprávnených výdavkov v sume 2 487 998,54 EUR, ktoré má v predloženom rozpočte 

rozvrhnuté na financovanie 3 špecifických cieľov projektu:  

a) stavebné úpravy anatomickej posluchárne v pavilóne P 34,  

b) digitalizácia knižničného fondu univerzity v pavilóne P 7, doplnenie pripojenia 

WIFI  v pavilóne P 7 a P 35 a technologické vybavenie auly v P 34, 

c) vybudovanie IKT učebne biomedicínskej analytiky v pavilóne P 3. 

                     

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 1.1. Obnova a budovanie 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja bola univerzita v roku 2013 úspešná 

v schvaľovacích procesoch s predloženým projektovým návrhom Obnova výskumnej 

a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF.  

Projektový návrh bol predložený v rámci vyhlásenej Výzvy OPVaV-2013/1.1/02 – 

SORO pod prioritnou osou 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja. 

Univerzita v predloženom projektovom návrhu deklaruje realizáciu celkových  

oprávnených výdavkov v sume 3 156 043,42  EUR, ktoré má v predloženom rozpočte 

rozvrhnuté na financovanie 3 špecifických cieľov projektu:  

a) skvalitnenie výskumnej infraštruktúry 6 pracovísk UVLF investíciou do 

prístrojového    vybavenia  na katedre epizootológie a parazitológie,  katedre 

chémie, biochémie a biofyziky, Katedre biológie a genetiky, Katedre 

mikrobiológie  a imunológie, katedre farmakológie a toxikológie a na Oddelení 

informačných a komunikačných technológií UVLF – pavilón P 5, 

b) zavedenie rozšírenej integrovanej platformy pre VV projekty ako podpora 

výskumu, archivácie a distribúcie dát v oblasti veterinárskych vied a farmácie  

implementáciou sady technických a programových nástrojov  za účelom 

kvalitatívneho zlepšenia technickej infraštruktúry  pre výkon vedeckého výskumu 

špecializovaných pracovísk, 
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c) stavebné úpravy spojené s investíciami do informačných technológií, 

rekonštrukčné práce spojené s opravou fasády na pavilóne P 5 – serverovňa.    

 

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 HZ SAV (hlavný partner) a v roku 2013 pokračuje  

v implementácii projektu.  

V súčasnosti sú v rámci implementácie projektu ukončené procesy verejného 

obstarávania a dokumentácia z VO je na odbornom posúdení u poskytovateľa NFP  

ASFEU za účelom vykonania kontrolných procesov súladu postupu verejného obstarávateľa 

so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.  

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).  

Zazmluvnená suma pre univerzitu predstavuje 899 992,00 EUR, z ktorej univerzita 

získava 95 % vo forme nenávratného finančného príspevku a povinne spolufinancuje aktivity 

projektu 5 % z vlastných zdrojov. Zo zazmluvnenej sumy bolo k aktuálnemu dátumu 12/2013 

čerpané 24 214,85 EUR, čo predstavuje 2,69 %.  

Po získaní definitívneho stanoviska ASFEU o možnosti uzavrieť s víťazným 

uchádzačom zmluvu o dielo, pristúpi univerzita k realizácii dodávok jednotlivých zariadení 

a vybavení.                            

V rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenia 1.2 a výzvy Vysoké školy 

a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti vďaka úspešnému 

schvaľovaciemu konaniu univerzita od roku 2010 implementovala projekt pod názvom  Nové 

študijné programy a vzdelávanie na UVLF, cieľom ktorého bol rozvoj a podpora interných 

ľudských zdrojov na UVLF, tvorba vzdelávacích študijných programov prispôsobených 

aktuálnej potrebe vedomostnej spoločnosti na UVLF (študijný program vzťah človek – zviera 

a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a študijný program neurovedy), špecifickými 

cieľmi projektu boli spracovanie a akreditácia nových študijných programov na UVLF 

a vzdelávanie interných ľudských zdrojov na UVLF. Odborné aktivity projektu boli ukončené 

k 30. 6. 2013. Zo zazmluvnenej sumy celkových oprávnených výdavkov projektu 

1 049 997,98 EUR čerpala dosiaľ univerzita sumu 792 626,90 EUR, čo v percentuálnom 

vyjadrení predstavuje  75,49 %. Realizácia projektu v roku 2012 a 2013 pozostávala z príprav 

študijných materiálov  odbornými pedagogickými kapacitami a z príprav akreditačného spisu. 

Zároveň boli realizované kurzy výuky anglického jazyka a kurzy výpočtovej techniky – 

počítačové zručnosti, účastníkmi ktorých boli pedagogickí zamestnanci UVLF a manažment 

UVLF.  

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. V roku 2013 univerzita pokračovala 

v implementácii predmetného projektu. Projekt je realizovaný v 4 etapách, ktoré pozostávajú 

z vybudovania infraštruktúry vhodnej pre zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, 

z tvorby pilotných vzdelávacích modulov, zo zavedenia informačného systému WiKi 
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a z implementácie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

Zazmluvnená suma oprávnených výdavkov projektu predstavuje čiastku 565 487,50 EUR, 

z toho nenávratný finančný príspevok tvorí 95 % a univerzita spolufinancuje aktivity projektu 

5 %  z vlastných zdrojov.  

Oddelenie IKT sa v roku 2013 presťahovalo do vynovených priestorov na prvom 

nadzemnom podlaží v pavilóne P5. V roku 2013 

bola dokončená rekonštrukcia aj na prízemí v P5, 

kde bolo zriadené moderné dátové centrum UVLF. 

V dátovom centre bola nasadená nová technológia 

umožňujúca virtualizáciu, tiež bolo nasadené nové 

diskové pole. Siete UVLF v Košiciach prešli 

kompletnou zmenou filozofie bezpečnosti, boli 

implementované mnohé bezpečnostné prvky 

(vytvorenie DMZ zóny, DC zóny a management 

zóny, sieť užívateľov, študentov a guest sieť bola 

oddelená od ostatných zón technológiou VRF). 

Prestupy medzi jednotlivými zónami sú chránené 

firewallmi Cisco ASA. Antivírová ochrana bola 

zmenená na centrálne manažovaný systém od 

spoločnosti McAffee. V roku 2013 bol zavedený 

systém prístupu k manažmentu siete výlučne cez 

VPN. Došlo aj k upgrade spam firewallu na vyšší 

typ. Z hľadiska sieťových služieb implementovalo 

oddelenie IKT služby Active Directory a doménové 

služby zriadením domény UVLF v Košiciach. Pre 

užívateľov bolo v rámci doménových služieb 

zriadené diskové pole v dátovom centre UVLF 

v Košiciach. V roku 2013 tiež prebehla migrácia e-

mailových účtov z pôvodného systému 

Communigate Pro na moderný komunikačný systém Microsoft Exchange. Z hľadiska 

zabezpečenia bolo nové dátové centrum vybavené kvalitnými UPS, dvojvetvovým pripojením 

elektrickej energie aj z možnosťou napojenia na motorgenerátor, ktorý je súčasťou ďalšieho 

projektu zo ŠF EÚa jeho implementácia sa odhaduje na rok 2014. 
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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, 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. 

VetNest  (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer)  je 

medzinárodná sieť veterinárnych škôl založená v roku 1993. Členmi VetNest  sú Veterinárna 

a farmaceutická univerzita Brno, Česká republika, University of Veterinary Medicine Vienna, 

Rakúsko, Faculty of Veterinary Medicine, Wroclaw, Poľsko, Faculty of Veterinary Science, 

Szent István University Budapest, Maďarsko, Vetrinary Faculty of the University of 

Ljubljana, Slovinsko, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb, Chorvátsko, 

 a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko. Pozorovateľmi sú 

Faculty of Veterinary Medicine, St. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedónsko,  

a Veterinary Faculty of the University of Sarajevo, Bosna a Hercegovina. Hlavným poslaním 

VetNest je vzájomná komunikácia medzi univerzitami, výmena skúseností v oblasti 

edukačného a vedecko-výskumného procesu ako aj podpora  mobilít v rámci programu 

CEEPUS. Zástupcovia  škôl sa pravidelne každoročne stretávajú a riešia relevantnú agendu. 

Súčasným prezidentom VetNest je prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVLF 

v Košiciach, a generálnym sekretárom prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka UVLF 

v Košiciach.  

V dňoch 17. 10. – 19. 10. 2013 sa v na pôde UVLF  konalo ďalšie každoročné 

zasadnutie VetNEST (Veterinary Network of European Student and Staff Transfer) za účasti 

19 predstaviteľov veterinárnych škôl.  Podujatie organizovali a univerzitu na podujatí 

zastupovali  prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.,  rektor, a prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,  

prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.   

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 
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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. 

UVLF v Košiciach má trvalé bilaterálne dohody so 14-timi vzdelávajúcimi 

inštitúciami v zahraničí.  V roku 2013 UVLF v Košiciach podpísala dodatky ku zmluvám  

o spolupráci s Užhorodskou  národnou  univerzitou v Užhorode (Ukrajina) a taktiež  

s Moskovskou štátnou akadémiou veterinárnej medicíny a biotechnológií K. I. Skrjabina 

(Ruská federácia). Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti a  

v personálnej výmene odborníkov oboch univerzít. 
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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. 

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.  

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. 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 objektívny nástroj hodnotenia kvality. Za najlepší spôsob hodnotenia 

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. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zaviedla v roku 2011 

medzinárodne uznávaný systém riadenia Spoločný systém hodnotenia kvality, tzv. CAF. Jedná 

sa o systém riadenia určený pre ministerstvo školstva a vysoké školy a univerzity. Jeho obsah 

je založený na metodike Spoločného systému hodnotenia kvality 2006 (Common Assessment 

Framework – model CAF) prezentovanej na 4. medzinárodnej konferencii o kvalite 

vo verejnej správe Európskej únie, uskutočnenej v Tampere (Fínsko) v dňoch 27. – 29. 
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septembra 2006. Model CAF je poskytnutý organizáciám európskeho verejného sektora ako 

jednoduchý nástroj na aplikáciu techník manažérstva kvality, ktorého cieľom je zlepšovanie 

výkonnosti. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom 

komplexného manažérstva kvality, zvlášť modelu výnimočnosti EFQM, prispôsobený 

organizáciám verejného sektora berúc do úvahy ich špecifiká. 

Na UVLF v Košiciach pracuje komisia pre hodnotenie kvality v systéme CAF pod 

vedením garanta implementácie CAF prorektora doc. MVDr. Petra Korima, CSc., a metodika 

systému CAF prorektorky prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD.  Hlavným cieľom je trvalé 

rozvíjanie kvality, zvyšovanie efektívnosti a vlastnej výkonnosti za pomoci nástrojov kvality.  

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách študent má právo  

sa vyjadriť ku kvalite výučby a o učiteľoch. Na UVLF v Košiciach 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 akademickom roku 2012/2013 toto hodnotenie prebehlo 

prostredníctvom AIS. Bolo vyplnených v zimnom semestri 99 dotazníkov a v letnom semestri 

39 dotazníkov, v ktorých študenti hodnotili študijný predmet a 43 dotazníkov v zimnom 

semestri a 31 v letnom semestri, v ktorých študenti hodnotili učiteľa. Vyhodnotených spolu 

bolo 67 učiteľov v zimnom semestri a 58 v letnom semestri.   

Podľa jednotlivých študijných programov sa do hodnotenie  predmetu zapojili  v 

zimnom semestri: 1 študent ŠP BKaP - DF, 1 študent ŠP BKaP - ExF, 54 študenti zo ŠP 

farmácia, 7 študentov  zo ŠP HP, 5 študentov zo ŠP K - DF, 1 študent z ŠP K - ExF, 27 

študentov zo ŠP VVL, 1 študent zo ŠP CanHip - DF a 2 študenti zo ŠP CanHip - ExF.  

V letnom semestri: 2 študenti ŠP BKaP - DF, 1 študent ŠP BKaP - ExF, 23 študenti zo ŠP 

farmácia, 1 študent zo ŠP HP, 2 študenti zo ŠP K - DF, 1 študent z ŠP K - ExF, 8 študentov zo 

ŠP VVL, 0 študentov zo ŠP CanHip - DF a 1 študent zo ŠP CanHip - ExF. 

Podľa jednotlivých študijných programov sa do hodnotenie učiteľa zapojili  v zimnom 

semestri: 1 študent ŠP BKaP - DF, 0  študentov ŠP BKaP - ExF, 28 študenti zo ŠP farmácia, 3 

študenti zo ŠP HP, 2 študenti  zo ŠP K - DF, 0 študentov  zo ŠP K - ExF, 8 študentov zo ŠP 

VVL, 0 študentov zo ŠP CanHip - DF a 1 študent zo ŠP CanHip - ExF. V letnom semestri:  2 

študenti ŠP BKaP - DF, 0 študentov ŠP BKaP - ExF, 11 študenti zo ŠP farmácia, 5 študentov 

zo ŠP HP, 1 študent zo ŠP K - DF, 0 študentov zo ŠP K - ExF, 10 študentov zo ŠP VVL, 1 

študent zo ŠP CanHip - DF a 1 študent zo ŠP CanHip - ExF. 

Oproti predchádzajúcemu akademickému roku hodnotenie učiteľa a výučby sa mierne 

zvýšilo. Hodnotenie sa naďalej vykonáva iba elektronickou formou. Táto aplikácia je funkčná 

v akademickom informačnom systéme, anonymita hodnotiacich študentov je zaručená, 

zostáva na študentovi, či túto možnosť využije.  
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Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

V akademickom roku 2012/2013 je celkový počet študentov, ktorí prekročili 

štandardnú dĺžku štúdia, 142, čo predstavuje 7,76 % 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 16 študentov, čo predstavuje 14,15 %, 

- v ŠP K - EF 22 študentov, čo predstavuje 29,33 %, 

- v ŠP BKaP - DF  4 študenti, čo predstavuje 5, 97 %, 

- v ŠP BKaP - EF 4 študenti, čo predstavuje 22,22 %, 

- v ŠP VVL 51 študentov, čo predstavuje 12,79 %, 

- v ŠP HP 5 študentov, čo predstavuje 2,46 %, 

- v ŠP F 40 študentov, čo predstavuje 6,08 z celkového počtu študentov v danom 

študijnom programe.   
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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: 

jana.mojzisova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 

styky, e-mail: jaroslav.legath@uvlf.sk 

doc. MVDr. Peter Korim, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 

peter.korim@uvlf.sk 

doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-mail: 

oskar.nagy@uvlf.sk 

JUDr. Silvia Rolfová, kvestorka, e-mail: silvia.rolfova@uvlf.sk 

Mgr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk 
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XIV. SUMÁR 

 

Správa o činnosti zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 2013 

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 2013, významné návštevy, účasť univerzity na 

významných medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné podujatia a významné 

spoločenské a športové podujatia. 

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.  

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 

odhaľovanie pamätných tabúľ a búst pri nedožitých jubileách osobností. V roku 2013 boli 

odhalené pamätné tabule  prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., a prof. MVDr. Karola Frieda 

pri príležitosti ich nedožitých 90-tych narodenín. 

V roku 2013 univerzita ďalej pokračovala v implementácii projektov zo štrukturálnych 

fondov EÚ a taktiež sa uchádzala o nové projekty v rámci vyhlásených výziev. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UVLF v Košiciach v roku 2013 

 

1. Vnútorný predpis č. 1 – Štatút UVLF v Košiciach 

2. Vnútorný predpis č. 2 – Študijný poriadok UVLF v Košiciach 

3. Vnútorný predpis č. 3 – Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov UVLF v Košiciach  

4. Vnútorný predpis č. 5 – Zásady volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach 

5. Vnútorný predpis č. 6 – Rokovací poriadok Akademického senátu UVLF v Košiciach 

6. Vnútorný predpis č. 7 – Štatút Správnej rady UVLF v Košiciach 

7. Vnútorný predpis č. 8 – Rokovací poriadok Správnej rady UVLF v Košiciach 

8. Vnútorný predpis č. 9 – Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

9. Vnútorný predpis č. 11 – Disciplinárny  poriadok pre študentov UVLF v Košiciach  

10. Vnútorný predpis č. 12 – Rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre študentov UVLF 

v Košiciach 

11. Vnútorný predpis č. 13 – Rokovací poriadok Vedeckej rady UVLF v Košiciach 

12. Vnútorný predpis č. 14 – Zásady udeľovania čestného titulu „PROFESOR EMERITUS“ 

na UVLF v Košiciach 

13. Vnútorný predpis č. 15 – Zásady udeľovania čestného titulu „DOCTOR HONORIS 

CAUSA“ na UVLF v Košiciach 

14. Vnútorný predpis č. 16 – Pracovný poriadok UVLF v Košiciach 

15. Vnútorný predpis č. 18 – Smernica o verejnom obstarávaní 

16. Vnútorný predpis č. 26 – Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent  a profesor na UVLF v Košiciach 

17. Vnútorný predpis č. 27/A – Štatút Ústavu vedeckých informácií a knižnice 

18. Vnútorný predpis č. 27/B – Organizačný poriadok Ústavu vedeckých informácií 

a knižnice 

19. Vnútorný predpis č. 27/C – Knižničný poriadok Ústavu vedeckých informácií a knižnice 

20. Vnútorný predpis č. 34 – Smernica o úprave  poplatkov za ubytovanie v Študentských 

domovoch UVLF v Košiciach 

21. Vnútorný predpis č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v  Košiciach  

na akademický rok 2013/2014 

22. Vnútorný predpis č. 40 – Štipendijný poriadok UVLF v Košiciach  

23. Vnútorný predpis č. 55 – Zásady prevádzkovania energetického hospodárstva 

24. Vnútorný predpis č. 56 – Smernica o podpore študentov a uchádzačov so špecifickými 

potrebami na UVLF v Košiciach 

25. Vnútorný predpis č. 57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach 
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k výročnej správe o činnosti vysokej školy 
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Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2013 

Fakulta 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 216 28 73 1 318 

  2 30 

 

9 

 

39 

  1+2 1474 183 

  

1657 

  3 104 3 44 3 154 

spolu fakulta 1 1824 214 126 4 2168 

       1+2 –  študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 

    

 

 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka) 
Denná forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 120 125 161 169 222 244 

2 

  

6 6 18 30 

1+2 1483 1558 1696 1731 1640 1657 

3 87 114 114 120 117 107 

Spolu 1690 1797 1977 2026 1997 2038 

Externá forma 

Stupeň 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 103 102 122 118 106 74 

2 

     

9 

1+2 

      3 67 61 58 66 48 47 

Spolu 170 163 180 184 154 130 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 223 227 283 287 328 318 

2 0 0 6 6 18 39 

1+2 1483 1558 1696 1731 1640 1657 

3 154 175 172 186 165 154 

Spolu 1860 1960 2157 2210 2151 2168 

       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 2012/2013 

Fakulta 
Stupeň                

štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v Košiciach 1 46 11 41 2 100 

  2 

    

0 

  1+2 183 23 

  

206 

  3 25 

 

2 

 

27 

Spolu  254 34 43 2 333 

       1+2 –  študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
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Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy na prvom stupni a na spojenom prvom  

                           a druhom  stupni v roku 2013 

Denná forma 

Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske vedy 310 504 457 407 273 1,6 0,9 0,7 0,9 

farmaceutické vedy 150 516 466 199 140 3,4 0,4 0,7 0,9 

Spolu 460 1020 923 606 413 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 60 51 41 41 22 0,9 1,0 0,5 0,4 

Spolu 60 51 41 41 22 0,9 1,0 0,5 0,4 

                    

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 26 17 17 17 4,7 3,4 3,8 5,8   

Spolu 26 17 17 17 2,4 1,8 2,6 3,9   
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Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy na druhom stupni v roku 2013 
Denná forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 
Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske vedy 20 14 14 14 14 0,7 1,0 1,0 0,7 

Spolu 20 14 14 14 14 0,7 1,0 1,0 0,7 

          Externá forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 
Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske vedy 20 11 11 11 9 0,6 1,0 0,8 0,5 

Spolu 20 11 11 11 9 0,6 1,0 0,8 0,5 

          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 23 23 23 21 92,0 92,0 92,0 91,3 

 Spolu 23 23 23 21 92,0 92,0 92,0 91,3 

 
 

         Z toho počet 

uchádzačov, ktorí 

získali vzdelanie 

nižšieho stupňa v 

zahraničí         
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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 na treťom stupni v roku 2013 

Denná forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 vedy o živej prírode 2 7 7 2 2 3,5 0,3 1,0 1,0 

 veterinárske vedy 20 39 39 20 20 2,0 0,5 1,0 1,0 

 Spolu 22 46 46 22 22 2,1 0,5 1,0 1,0 

 

           Externá forma 

 Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

 veterinárske vedy 4 4 4 4 4 1,0 1,0 1,0 1,0 

 farmaceutické vedy 2 2 2 2 2 1,0 1,0 1,0 1,0 

 Spolu 6 6 6 6 6 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

           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 živej prírode 2 2 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0 

  veterinárske vedy 32 32 18 18 74,4 74,4 75,0 75,0 

  Spolu 34 34 20 20 65,4 65,4 71,4 71,4 
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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 4 4 4 4 9,3 9,3 16,7 16,7 

  Spolu 4 4 4 4 7,7 7,7 14,3 14,3 
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Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2012/20013) 

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 

2012/2013 

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 20   20   3     6 

  2                 

  1+2 96   94 2 9 2 2 22 

  3                 

Spolu denná forma   116 0 114 2 12 2 2 28 

Externá forma 1 84 58 24 2 1 4 4 12 

  2                 

  1+2                 

  3 48 48 6 0 18 0 0 18 

Spolu externá 

forma   

132 106 30 2 19 4 4 30 

obe formy spolu 1 104 58 44 2 4 4 4 18 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 96 0 94 2 9 2 2 22 

  3 48 48 6 0 18 0 0 18 

Spolu   248 106 144 4 31 6 6 58 
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Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte  

                        začatých štúdií v danom akademickom roku  

                        k 31.12.2013 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2012 / 

2013 

2011 / 

2012 

2010 / 

2011 

2009 / 

2010 

2008 

/ 

2009 

2007 

/ 

2008 

veterinárske 

vedy 

I. a II.  D           37,5 

veterinárske 

vedy 

I.  D     48,8       

veterinárske 

vedy 

I.  E     42,7       

farmaceutické 

vedy 

I. a II.  D         84,1   

veterinárske 

vedy 

I. a II.  D-AJ           44,2 

veterinárske 

vedy 

I. D-AJ     91,7       

veterinárske 

vedy 

3. D         30,0 50,0 

veterinárske 

vedy 

3. D         5,0 15,0 

farmaceutické 

vedy 

3. D         0,0 0,0 

veterinárske 

vedy 

3. E         10,0 40,0 
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Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie  

                        s akademickým rokom 2011/2012 
V roku 2012/2013 

        

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 19 134,25     32 265     

Spolu 19 134,25 0 0 32 265 0 0 

         V roku 2011/2012 

        

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 21 137,5     22 183     

Spolu 21 137,5 0 0 22 183 0 0 

 

        

Rozdiel 2013 a 

2012 

-2 -3,25 0 0 10 82 0 0 

Rozdiel v %  -9,5 -2,4 0,0 0,0 45,5 44,8 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2013 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej 

školy 

(áno/nie) 

3 doc. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD.  
6.3.3. veterinárna morfológia a 

fyziológia 

11.4.2013 15.7.2013 áno 

4 doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. 
6.3.3. veterinárna morfológia a 

fyziológia 

2.11.2012 29.11.2013 nie 

5 doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. 
6.3.7. infekčné a parazitárne choroby 

zvierat 
11.12.2012 2.12.2013 áno 

      

 

Inauguračné konanie   

V tom 

počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 3 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2013 

5 2 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.20123 

5 1 

  

 

Počet inak skončených konaní 1 0 

  

 

 - zamietnutie 1 1 

  

 

 - stiahnutie 0 0 

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 
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Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

11 55 
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Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2013 

P.č. Meno a priezvisko Študijný odbor 
Dátum začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia titulu 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1 MVDr. Mária Fialkovičová, PhD. 6.3.4. vnútorné choroby zvierat  30.10.2012 14.11.2013 áno 

2 MVDr. Vladimír Macák, PhD. 
6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 

11.4.2013 14.11.2013 áno 

3 MVDr. Pavel Naď, PhD. 6.3.10. výživa zvierat a dietetika 11.12.2012 3.7.2013 áno 

4 MVDr. Marián Várady, DrSc. 
6.3.7.  infekčné a parazitárne choroby 

zvierat  
11.4.2013 14.11.2013 nie 

      

 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2013 0 0 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2013 

2 1 

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2013 

4 1 

  

 

Počet inak skončených konaní 0 0 

  

 

 - zamietnutie 0 0 

  

 

 - stiahnutie 0 0 

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 0 0 

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

4 53 
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Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2013 

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 16 1 0 0 16 0 0 16 

Docenta 27 1 0 0 27 0 0 22 

Ostatné 40 2 16 5 0 3 0 18 

Spolu 83 1,5 7,7   43 3 0 56 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 

      Ostatní 3 3 

      Spolu 3 3 
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Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2013 

  

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 200 31 39 0 101 29 

Spolu 200 31 39 0 101 29 

Podiel v % 
100 15,5 19,5 0,0 50,5 14,5 

Podiel v % v 2012 
100 15,4 20,7 0 47,9 16 

Rozdiel 2013 - 

2012 

0,0 0,1 -1,2 0,0 2,6 -1,5 
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Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2012/2013 a porovnanie  

                          s akademickým rokom 2011/2012 

V roku 2012/2013 

       

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 

8 37     4 26     

Spolu 8 37 0 0 4 26 0 0 

         V roku 

2011/2012 

        

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 

0 0     7 49     

Spolu 0 0 0 0 7 49 0 0 

         
rozdiel 8 37 0 0 -3 -23 0 0 

rozdiel v %  0,0 0,0 0,0 0,0 -42,9 -46,9 0,0 0,0 
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Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych  

                           prácach predložených na obhajobu v roku 2013 

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 
102 101 56 4 1 

Diplomová 
215 215 105 9 2 

Dizertačná  
27 27 27 0 0 

Spolu 344 343 188 13 3 

      



88 

 

 

 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2013 a porovnanie s rokom 2012 

V roku 2013 

         

Kategória 

fakulta 

AAA, AAB, 

 ABA, ABB 

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ 

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD 
ADM, ADN, 

AEM, AEN 

BDM, BDN, 

CBA, CBB 
Ostatné Spolu 

UVLF v 

Košiciach 

5 55 6 57 5   8   743 879 

Spolu 5 55 6 57 5 0 8 0 743 879 

           V roku 2012 

         

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 

3 45 6 78 6   0 0 755 893 

Spolu 3 45 6 78 6 0 0 0 755 893 

           Rozdiel 2 10 0 -21 -1 0 8 0 -12 -14 

Rozdiel v % 66,7 22,2 0,0 -26,9 -16,7 0,0 0,0 0,0 -1,6 -1,6 
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Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov 

ponúkaných 

                          k 1.9.2013 
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. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - zviera 

a jeho využitie v 

canisterapii a 

hipoterapii 

D S Bc. 

UVLF v Košiciach 6.3.8 kynológia vzťah človek - zviera 

a jeho využitie v 

canisterapii a 

hipoterapii 

E S Bc. 

      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. 
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UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín produkčné zdravie 

zvierat a ochrana 

životného prostredia 

E S Mgr. 

      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. 
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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 6.3.9 súdne a verejné 

veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné 

veterinárske 

lekárstvo 

D S PhD. 
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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. 
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Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie  

                           práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2013 

Pozastavené práva 

       
Fakulta Stupeň Študijný odbor 

Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

pozastavenia 

UVLF v Košiciach               

        

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

     

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

odňatia práva 

alebo 

skončenia 

platnosti 

UVLF v Košiciach               
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Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2013 

Fakulta Odbor 

UVLF v Košiciach 4.2.7 mikrobiológia 

UVLF v Košiciach 4.2.15 imunológia 

UVLF v Košiciach 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.5 veterinárna chirurgia, ortopédia 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 

 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 

konanie a konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, 

odňatie alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12.2013 

Pozastavené práva 
  

Fakulta Odbor Dátum pozastavenia 

UVLF v Košiciach     

   Odňaté práva, alebo skončenie platnosti 

priznaného práva 

 Fakulta Odbor Dátum odňatia alebo skončenia platnosti 

UVLF v Košiciach 6.3.2 hygiena potravín 12.8.2013 
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Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2013 
 

 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančných 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objednávka 

(O) 

Domáce 

(D)/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu  

Názov 

projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

1. UVLF VEGA G  D  1/0125/11 Cytogenetická a 

molekulová analýza 

pri hodnotení 

genotoxicity 

vybraného fungicídu 

a pozičné mapovanie 

BAC klonom u 

prežúvavcov 

Šiviková 

Katarína, prof., 

RNDr., PhD. 

2011 - 

2013  

10 912 3 972 

2. UVLF VEGA G  D  1/0970/11 Analýza príčin a 

nutričná prevencia 

peripartálnych 

porúch dojníc 

Vajda 

Vladimír, 

prof., MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013  

11 864 2 807 
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3. UVLF VEGA G  D  1/0940/11 Entomologické, 

klimatické, klinicko- 

biochemické a 

virologické 

sledovania choroby 

modrého jazyka- 

surveillance u 

domácich 

prežúvavcov 

Bíreš Jozef, 

prof., MVDr., 

DrSc. 

2011 - 

2013  

9 082 4 602 

4. UVLF VEGA G  D  1/0859/11 Štúdium účinku 

éterických olejov a 

ich biologicky 

aktívnych 

komponentov na 

metabolizmus a 

ochrannú hlienovú 

bariéru čreva   u 

zvierat 

Faixová Zita, 

doc. MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013  

4 978 3 934 

5. UVLF VEGA G  D  1/0886/11 Cytokíny a 

exprimovanie 

receptorov na 

imunokompetentných 

bunkách v aktívnej 

fáze salmonelovej 

infekcie u kurčiat a 

sliepok 

Levkutová 

Mária, prof., 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

13 165 6 442 

6. UVLF VEGA G  D  1/0704/11 Epizootológia, 

štúdium prirodzenej 

imunitnej odpovede a 

genetická analýza 

agensov významných 

a menej známych 

vírusových nákaz  

Vilček Štefan, 

prof. Ing., 

DrSc. 

2011 - 

2013  

15 196 3 727 
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7. UVLF VEGA G  D  1/0878/11 Biologické 

hodnotenie výživy 

monogastrických 

zvierat pri využití 

špecificky účinných 

látok vo vzťahu k 

produkcii, zdraviu a 

životnému prostrediu 

Demeterová 

Mária, doc. 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

2 844 797 

8. UVLF VEGA G  D  1/1065/11 Hodnotenie 

toxikologického a 

environmentálneho 

rizika vybraných 

prípravkov na 

ochranu rastlín u 

zvierat a ľudí 

Sokol Jozef, 

doc., Ing., 

CSc. 

2011 - 

2013  

12 125 977 

9. UVLF VEGA G  D  1/0773/11 Analýza a hodnotenie 

minerálneho 

metabolizmu  vo 

vzťahu pôda -

rastlina-zviera 

Skalická 

Magdaléna, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

3 526 1 878 

10. UVLF VEGA G  D  1/0287/11 Ekotoxikologické a 

genotoxické štúdie 

vybraných 

xenobiotík u 

necieľových 

organizmov 

Kovalkovičová 

Natália, doc. 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

3 624 0 
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11. UVLF VEGA G  D  1/0698/11 Proteíny akútnej fázy 

zápalu (C-reaktívny 

proteín, haptoglobín, 

sérový amyloid A, 

fibrinogén) v 

diagnostike, terapii a 

prevencii subklinicky  

prebiehajúcich 

zápalov a infekcií 

psov) 

Kyseľová 

Jana, MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013  

10 438 0 

12. UVLF VEGA G  D  1/0435/11 Modulácia 

biochemizmu čreva, 

črevnej mikroflóry a 

imunitnej odpovede 

organizmu u prasiat 

pomocou 

probiotických 

mikroorganizmov a 

ľanového semena 

ako zdroja n-3 

PNMK a vlákniny 

Gancarčíková 

Soňa, MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013  

10 201 0 

13. UVLF VEGA G  D  1/0791/11 Cirkulácia 

mykobakterií ako 

pôvodcov závažných 

ochorení u raticovej 

zveri, mäsožravcov, 

hlodavcov a vtákov 

Čurlík Ján, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

6 491 0 
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14. UVLF VEGA G  D  1/0271/11 Komplexné riešenie 

molekulovej 

diagnostiky 

vybraných 

oportúnnych infekcií 

a štandardizácia 

jednotlivých metód 

Luptáková 

Lenka, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

7 746 0 

15. UVLF VEGA G  D  1/0885/11 Synergický účinok 

mykotoxínov a vplyv 

organických 

adsorbentov na 

imunitu u hydiny 

Revajová 

Viera, doc. 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

6 630 0 

16. UVLF VEGA G  D  1/0648/11 Aplikácia 

bioproduktov, 

obohatených o 

polynenasýtené 

mastné kyseliny, ako 

kŕmne aditíva a ich 

vplyv na kvalitu 

hydinového mäsa a 

mäsových výrobkov 

Marcinčák 

Slavomír, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013  

7 921 0 

17. UVLF VEGA G  D  1/1095/11 Modulačné účinky 

galektínov v hojení 

rán u potkanov z 

hľadiska vývoja 

nových 

terapeutických 

prístupov vo 

veterinárskej praxi 

Lenhardt 

Ľudovít, prof., 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

2 580 0 
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18. UVLF VEGA G  D  2/0114/11 Potenciál neurálnych 

prekurzorových 

buniek získaných z 

dospelej (filum 

terminale) a 

embryonálnej  

miechy potkana v 

experimente 

Čížek Milan, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013  

1 631 0 

19. UVLF VEGA G  D  1/0054/12 Štúdium základných 

proteínových 

interakcií, ktoré sa 

zúčastňujú pri 

translokácii Borrelia  

a Francisella cez 

hematoencefalickú 

bariéru 

Bhide 

Mangesh, 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

10 058 0 

20. UVLF VEGA G  D  1/0592/12 Lipomobilizačný 

syndróm z pohľadu 

metabolizmu a 

imunológie 

Kováč Gabriel, 

prof., MVDr., 

DrSc. 

2012 - 

2014 

17 988 8 018 

21. UVLF VEGA G  D  1/2945/12 Štúdium diagnostiky, 

medikamentóznej a 

chirurgickej terapie 

traumy miechy u 

zvierat v experimente 

a klinickej praxi 

Ledecký 

Valent, prof., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

15 593 0 
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22. UVLF VEGA G  D  1/0037/12 Vplyv 

elektromagnetickej 

radiácie na 

neurogenézu a 

štruktúru semenníkov 

potkanov 

 Cigánková 

Viera, prof. 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

5 198 2 168 

23. UVLF VEGA G  D  1/0855/12 Imunomodulačný  a 

cytotoxický účinok 

pesticídov v 

podmienkach 

vírusovej infekcie 

Pistl Juraj, 

prof. MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

12 616 3 998 

24. UVLF VEGA G  D  1/0702/12 Pilotný prieskum 

parazitofauny 

populácie dravých 

vtákov na území 

Slovenska 

Hurníková 

Zuzana, 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

5 969 0 

25. UVLF VEGA G  D  1/0831/12 Oportúnne 

protozoárne infekcie 

so zoonóznym 

potenciálom 

Goldová 

Mária, prof., 

MVDr. , PhD. 

2012 - 

2014 

8 690 3 752 
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26. UVLF VEGA G  D  1/0236/12 Analýza diverzity 

ekologicky a 

epidemiologicky 

významných druhov 

komárov (Culicidae) 

a pakomárikov 

(Ceratopogonidae) 

ako hostiteľov a 

vektorov pôvodcov 

parazitárnych chorôb 

na vybraných 

lokalitách 

východného 

Slovenska 

Kočišová 

Alica, doc., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

10 226 0 

27. UVLF VEGA G  D  1/0835/12 Faktory 

ovplyvňujúce 

účinnosť vakcinácie 

u zvierat  a 

epizootologické a 

epidemiologické 

dôsledky zlyhania 

účinnosti vakcín 

Mojžišová 

Jana, prof., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

8 202 0 

28. UVLF VEGA G  D  1/0313/12 Bakteriálna  infekcia 

čriev u kurčiat a 

ovplyvňovanie hladín 

cytokínov aplikáciou 

probiotík 

Levkut 

Mikuláš, prof. 

MVDr., DrSc. 

2012 - 

2014 

10 372 0 

29. UVLF VEGA G  D  1/0834/12 Štúdium 

imunomodulačného 

účinku 

exopolysacharidov 

probiotických 

laktobacilov u prasiat 

Tkáčiková 

Ľudmila, doc. 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

11 909 0 
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30. UVLF VEGA G  D  1/0950/12 Vplyv a 

vyhodnotenie dopadu 

antropogénnej 

činnosti na kvalitu 

vôd 

Ondrašovičová 

Oľga, prof., 

Ing., CSc. 

2012 - 

2014 

9 362 0 

31. UVLF VEGA G  D  1/0579/12 Porovnanie dvoch 

geograficky 

rozdielnych populácií 

druhu Vretenica 

severská (Vipera 

berus)  s aspektom na 

ich anatómiu, 

morfometriu 

jedového aparátu, 

ekológiu a význam 

ako potencionálnych 

hostiteľov 

ektoparazitov a nimi 

prenášaných 

patogénov 

Korim Peter, 

doc., MVDr., 

CSc. 

2012 - 

2014 

6 027 0 

32. UVLF VEGA G  D  1/0960/12 Monitoring 

vybraných 

etiologických 

agensov v 

populáciách 

insektivorných 

netopierov na území 

Slovenskej republiky 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

8 665 0 
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33. UVLF VEGA G  D  1/0730/12 Výskum porúch 

pohybového aparátu 

hovädzieho dobytka 

z aspektu zdravotne 

závažných 

anaeróbnych infekcií 

baktériami 

Fusobacterium 

nodosus a 

Dichelobacter 

nodosus 

Mudroň Pavol, 

prof., MVDr. 

PhD. 

2012 - 

2014 

8 376 0 

34. UVLF VEGA G  D  1/0498/12 Štúdium 

mechanizmu 

endokrinných 

dysregulácií  

syndrómu  

systémovej zápalovej 

reakcie a 

metabolického 

syndrómu u koní 

Novotný 

František, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

9 047 0 

35. UVLF VEGA G  D  1/0939/12 Nové alternatívy 

screeningu rezíduí 

antimikrobiálnych 

látok v tkanivách 

zvierat 

produkujúcich 

potraviny 

Kožárová 

Ivona, doc., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

6 781 0 



105 

 

36. UVLF VEGA G  D  1/0917/12 Rezídua rodenticídov 

po ich aplikácii v 

ošetrenej lokalite, 

prienik do 

potravného reťazca a 

riziká spojené s 

ovplyvnením zdravia 

fauny a človeka 

Ondrašovič 

Miloslav, 

prof., MVDr., 

CSc. 

2012 - 

2014 

5 124 0 

37. UVLF VEGA G  D  1/0537/12 Štúdium účinku 

vybraných špecificky 

účinných a 

pufračných látok a 

kŕmnych aditív v 

prevencii negatívnej 

energetickej bilancie 

u vysokoúžitkových 

dojníc a ich vplyv na 

zdravie a produkciu 

Reichel Peter, 

prof. MVDr., 

CSc. 

2012 - 

2014 

7 465 0 

38. UVLF VEGA G  D  1/0706/12 Modulácia 

metabolických 

procesov prasiat 

pomocou 

probiotických 

mikroorganizmov a 

polynenasýtených 

mastných kyselín 

(PNMK) 

Sopková 

Drahomíra, 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

6 092 0 

39. UVLF VEGA G  D  1/0212/12 Regeneratívne 

metódy terapie v 

endodoncii a 

parodontológii  pri 

použití TIVA 

Capík Igor, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

5 366 0 
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40. UVLF VEGA G  D  1/0812/12 Uplatnenie novších 

metód v klinicko-

laboratórnej 

diagnostike ochorení 

hospodárskych 

zvierat 

Nagy Oskar, 

doc., MVDr. 

PhD. 

2012 - 

2014 

4 391 0 

41. UVLF VEGA G  D  1/1192/12 Výskum v oblasti 

dedične 

podmienených 

ochorení očí u psov – 

analýza dedičných 

očných ochorení u 

slovenských 

národných plemien 

psov a využitie 

nových 

terapeutických 

postupov v liečbe 

chronickej 

superficiálnej 

pigmentóznej 

keratitídy nemeckých 

ovčiakov 

Trbolová 

Alexandra, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

5 739 0 

42. UVLF VEGA G  D  1/0406/12 Využitie 

mezenchýmových 

kmeňových buniek a 

chondrocytov v 

kombinácii s 

plazmou bohatou na 

trombocyty pri liečbe 

defektov kĺbovej 

chrupky na 

animálnom modeli 

Horňák 

Slavomír, 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

5 945 0 
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43. UVLF VEGA G  D  1/0727/12 Diagnostika 

individuálnych 

diferencií zvierat 

pomocou 

behaviorálnych a 

fyziologických 

indikátorov 

Kottferová 

Jana, doc., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

6 679 0 

44. UVLF VEGA G  D  1/0117/13 Stupňovité 

hodnotenie 

genotoxických 

účinkov modelového 

pesticídu 

Dianovský 

Ján, prof., 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

10 135 5 586 

45. UVLF VEGA G  D  1/0067/13 Využitie probiotík v 

akvakultúre pri 

prevencii 

bakteriálnych chorôb 

rýb 

Popelka Peter, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2013 - 

2015 

11 154 4 103 

46. UVLF VEGA G  D  1/0063/13 DNA analýza a 

genotypové spektrum 

medicínsky 

významných agens 

oportúnných 

parazitóz 

Valenčáková 

Alexandra, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2013 - 

2015 

13 616 5 409 

47. UVLF VEGA G  D  1/0379/13 Štúdium vybraných 

etiologických 

agensov infekčných 

chorôb voľne 

žijúcich vtákov, ich 

zoonotický potenciál 

a ohrozenie 

verejného zdravia 

Prokeš Marián, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

12 869 5 719 
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48. UVLF VEGA G  D  1/0415/13 Monitorovanie 137 

Cs v lesnom 

ekosystéme na 

Slovensku 

Beňová 

Katarína, doc. 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

8 901 0 

49. UVLF VEGA G  D  1/0847/13 Fitness redukujúci 

efekt parazitárnych 

infekcií na 

preferencie 

mikrohabitatov rýb v 

procese osídľovania 

nového koryta rieky 

Košuthová 

Lenka, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

3 273 0 

50. UVLF VEGA G  D  1/0636/13 Využitie DNA 

diagnostických 

metód v profylaxii 

hospodárskych 

zvierat 

Holoda Emil, 

doc. RNDr., 

CSc. 

2013 - 

2015 

4 570 0 

51. UVLF VEGA G  D  1/0111/13 Využitie 

alternatívnych in 

vitro a in vivo metód  

pre sledovanie 

toxicity 

karbamátových 

pesticídov 

Petrovová Eva, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

10 760 0 

52. UVLF VEGA G  D  1/0449/13 Úloha koaguláza-

negatívnych 

stafylokokov v 

etiológii mastitíd 

prežúvavcov na 

Slovensku, ich 

niektoré diagnosticky 

významné vlastností 

a vplyv na kvalitu 

mlieka 

Vasiľ Milan, 

doc., MVDr., 

CSc. 

2013 - 

2015 

4 740 0 
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53. UVLF VEGA G  D  1/0731/13 Etiopatogenéza, 

diagnostika a terapia 

choroby mediálneho 

kompartmentu 

lakťového kĺbu a  

pately u psov 

Hluchý 

Marian, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

8 735 0 

54. UVLF VEGA G  D  1/0613/13 Štúdia vplyvu rastlín 

rooibos a yukka na 

ovariálne funkcie a 

metabolizmus 

hospodárskych 

zvierat 

Vlčková 

Radoslava, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

5 925 0 

55. UVLF KEGA G  D  005UVLF-

4/2011 

Nové trendy vo 

využívaní 

bioinformatických 

analýz v genomike a 

proteomike pre 

študentov 

vetrinárnych a 

biomedicínskych 

odborov  

Bhide 

Mangesh, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013 

9 468 0 

56. UVLF KEGA G  D  001UPJŠ-

4/2011 

Anatomický 

výkladový slovník 

Danko Ján, 

prof. MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013 

2 816 0 

57. UVLF KEGA G  D  001UVLF-

4/2011 

Funkčná anatómia 

koňa 

Danko Ján, 

prof. MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013 

15 867 0 

58. UVLF KEGA G  D  013UVLF-

4/2011 

Elektronický 

edukačno-testovací 

systém 

Takáč 

Ladislav, Ing., 

PhD. 

2011 - 

2012 

  0 

59. UVLF KEGA G  D  049SPU-

4/2011 

Letná škola 

Bezpečnosti potravín 

Máté Dionýz, 

prof., MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013 

4 436 0 
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60. UVLF KEGA G  D  018UVLF-

4/2011 

Choroby a chov 

králikov 

Ondrejková 

Anna, doc. 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013 

9 604 0 

61. UVLF KEGA G  D  008UVLF-

4/2011 

Infekčné a 

parazitárne ochorenia 

potravinových 

zvierat a ľudí 

Levkutová 

Mária, prof., 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013 

8 860 0 

62. UVLF KEGA G  D  010UVLF-

4/2011 

Príprava 

vysokoškolskej 

učebnice 

"Tovaroznalectvo 

potravín živočíšneho 

a rastlinného 

pôvodu" 

harmonizovaná s 

požiadavkou nového 

študijného odboru 

"Trh a kvalita 

potravín" 

Jevinová 

Pavlína, 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013 

9 434 0 

63. UVLF KEGA G  D  012UVLF-

4/2011 

Implementácia 

molekulovo-

genetických 

prístupov pri inovácii 

výučby študijného 

predmetu 

Epizootológia a 

infekčné choroby 

Vilček Štefan, 

prof. Ing., 

DrSc. 

2011 - 

2013 

6 249 0 
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64. UVLF KEGA G  D  016UVLF-

4/2011 

Hygiena a 

technológia 

produkcie a 

spracovania 

živočíšnych 

vedľajších produktov 

Nagy Jozef, 

prof.,  MVDr. , 

PhD. 

2011 - 

2013 

4 076 0 

65. UVLF KEGA G  D  009UVLF-

4/2011 

Infekčné a 

parazitárne choroby 

koní 

Ondrejka 

Róbert, doc., 

MVDr., PhD. 

2011 - 

2013 

8 986 0 

66. UVLF KEGA G  D  015UVLF-

4/2011 

Printové a 

multimediálne 

učebné texty pre 

predmety nového 

študijného programu 

Bezpečnosť krmív a 

potravín 

Naď Pavel, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2011 - 

2013 

1 730 0 

67. UVLF KEGA G  D  011UVLF-

4/2012 

Hygiena a 

technológia potravín 

v kontexte 

veterinárskej 

bezpečnosti a kvality 

potravín 

Dudríková 

Eva, doc., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

10 273 0 

68. UVLF KEGA G  D  013UVLF-

4/2012 

Reprodukcia psov a 

mačiek 

Hajurka 

Jaroslav, prof., 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

7 528 0 

69. UVLF KEGA G  D  016UVLF-

4/2012 

Výživa, dietetika a 

nutričná prevencia 

porúch produkcie a 

zdravia dojníc. 

Vajda 

Vladimír, 

prof., MVDr. 

PhD. 

2012 - 

2014 

11 140 0 

70. UVLF KEGA G  D  020UVLF-

4/2012 

Bezpečnosť a kvalita 

potravového reťazca 

z pohľadu chémie 

potravín 

Sobeková 

Anna, Ing., 

PhD. 

2012 - 

2014 

5 070 0 



112 

 

71. UVLF KEGA G  D  001UVLF-

4/2012 

Veterinárna cytológia Ševčíková 

Zuzana, prof. 

MVDr., PhD. 

2012 - 

2014 

2 406 0 

72. UVLF KEGA G  D  005UVLF-

4/2012 

Organizácia 

kynológie 

Lazar Peter, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

3 554 0 

73. UVLF KEGA G  D  007UVLF-

4/2012 

Klinická diagnostika 

zvierat 

Reichel Peter, 

prof. MVDr., 

CSc. 

2012 - 

2014 

6 938 0 

74. UVLF KEGA G  D  017UVLF-

4/2012 

Administratívno-

dokumentačná 

činnosť úradného 

veterinárneho lekára 

v celom 

potravinovom reťazci 

z farmy na stôl – 

učebný materiál pre 

študentov UVLF v 

Košiciach 

Nagyová 

Alena, MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

3 360 0 

75. UVLF KEGA G  D  011UVLF-

4/2013 

Moderné informačné 

technológie v štúdiu 

anatómie 

Maženský 

Dávid, 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

15 955 0 

76. UVLF KEGA G  D  001UVLF-

4/2013 

Príprava 

vysokoškolská 

učebnice "Hygiena a 

technológia mäsa a 

mäsových výrobkov" 

Turek Peter, 

prof., MVDr., 

PhD. 

2013 - 

2015 

13 639 0 

77. UVLF KEGA G  D  003UVLF-

4/2013 

Klinická onkológia 

psov a mačiek 

Ledecký 

Valent, prof., 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

6 174 0 
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78. UVLF   G Z SK-CN-

0028-12 

Biogénne amíny v 

potravinách 

rastlinného pôvodu 

Dičáková 

Zuzana, 

RNDr., PhD. 

2012 - 

2014 

4 000 0 

79. UVLF APVV G  D  APVV-

0475-10 

Proteíny akútnej fázy 

a hlavné 

bielkovinové frakcie 

u zvierat a možnosti 

ich využitia v 

laboratórnej 

diagnostike rôznych 

zdravotných porúch 

Kováč Gabriel, 

prof., MVDr., 

DrSc. 

2011 - 

2013 

73253 0 

80. UVLF APVV G  D  APVV-

0679-10 

Patogenéza, 

prevencia a tlmenie 

mastitíd vyvolaných 

baktériami 

environmentálneho 

pôvodu a ich vplyv 

na kvalitu mlieka 

Vasiľ Milan, 

doc., MVDr., 

CSc. 

2011 - 

2013 

75953 0 

81. UVLF APVV G  D  APVV-

0199-11 

Využitie alginitu na 

stabilizáciu a 

stimuláciu účinku 

probiotických 

bioprípravkov v 

medicíne a zdravej 

výžive 

Nemcová 

Radomíra, 

doc., MVDr., 

PhD. 

2012 - 

2014 

77893 0 



114 

 

82. UVLF APVV G  D  APVV-

0302-11 

Probiotické 

mikroorganizmy a 

regulácia cytokínovej 

odpovede v prevencii 

imunopatologických 

zmien počas 

črevných 

bakteriálnych 

infekcií u hydiny 

Levkut 

Mikuláš, prof. 

MVDr., DrSc. 

2012 - 

2014 

83505 0 

83. UVLF APVV G  D  APVV-

0605-12 

Potencovanie 

účinnosti akcín proti 

besnote a ďalším 

lyssavírusovým 

infekciám novým 

typom adjuvansu, 

štúdium vybraných 

patogénov v 

populáciách 

netopierov 

Ondrejková 

Anna, doc., 

MVDr., PhD. 

2013 - 

2015 

16761 0 

84. UVLF APVV G  D  APVV-

0379-10 

Klasický, genomický 

a proteomický 

prístup pri skúmaní 

ekonomicky 

významných 

vírusových nákaz 

hospodárskych 

zvierat 

Vilček Štefan, 

prof. Ing., 

DrSc. 

2011 - 

2013 

87455 0 
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85. UVLF APVV G  D  APVV-

0701-11 

Riešenie porúch 

pohybového aparátu 

hovädzieho dobytka s 

dôrazom na 

zdravotne závažné 

anaeróbne infekcie 

vyvolané baktériami 

Fusobacterium a 

Dichelobacter 

Mudroň Pavol, 

prof., MVDr. 

PhD. 

2012 - 

2014 

50684 0 
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Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2013 
 

 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objednávka 

(O) 

Domáce 

(D)/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

 1. UVLF ERAZMUS/    

SOCRATES 

G  Z   Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

Výmenné pobyty 

študentov 

  73 309   

 2. UVLF ERAZMUS  G  Z   Korimová 

Jana, Ing. 

MVDr. 

NEAT -  

„Networking to 

enhance the use 

of economics in 

animal health 

education, 

research and 

policy making in 

Europe and 

beyond“ 

2013 - 

2015 

1 994   

  


