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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 slovenskom jazyku za školné študovať aj v  anglickom 
jazyku. 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 
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Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 
Meno a priezvisko: doc. MVDr. Peter Korim, CSc. 
Funkčné obdobie: od 1. 3. 2011 do 28. 2. 2015 (2. funkčné obdobie) 
Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 
 
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 do 30. 6. 2014: 
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.  
 
Predseda AS UVLF od 1. 7. 2014: 
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  
 
Predsedníctvo AS UVLF do 30. 6. 2014: 
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., predseda AS  
doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., predseda komory zamestnancov AS 
doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., tajomník AS  
Ľuboš Macháč, predseda komory študentov AS  
 
Predsedníctvo AS UVLF od 1. 7. 2014: 
prof. MVDr. Peter Reichel, PhD., predseda AS 
doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., predseda komory zamestnancov AS do 15. 12. 2014 
doc. MVDr. Peter Lazar, PhD., predseda komory zamestnancov AS od 16. 12. 2014 
doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., tajomník AS  
Ľuboš Macháč, predseda komory študentov AS  
 
Členovia Akademického senátu UVLF do 30. 6. 2014: 
 
Komora zamestnancov 
1. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 
2. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006 
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006  
4. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002, predseda AS od 1. 7. 2006  

do 30. 6. 2014 
5. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD., člen AS od 1. 7. 2006, predseda komory zamestnancov 

AS a podpredseda AS od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2014 
6. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 
7. doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007, tajomník AS od 21. 3. 2011  

do 30. 6. 2014 
8. doc. 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 
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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. MVDr. Juraj Harkabus, člen AS od 1. 7. 2010 do 9. 10.2013 
3. Martin Kilík, člen AS od 1. 7. 2012  
4. Anna Kostková, členka AS od 1. 7. 2013        
5. Miroslav Lajčiak, člen AS od 1. 7. 2013 
6. Marek Macejko, člen AS od 14. 5. 2012 
7. Ľuboš Macháč, člen AS od 1. 7. 2012, predseda komory študentov AS a podpredseda AS 

od 1. 7. 2013 
 
Členovia Akademického senátu UVLF od 1. 7. 2014: 
 
Komora zamestnancov 
1. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 
2. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006 
3. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.,  členka AS od 1. 7. 2006  
4. doc. MVDr. Peter Lazar, PhD.,  člen AS od 1. 7. 2002, predseda AS od 1. 7. 2006  

do 30. 6. 2014 
5. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., člen AS od 1. 7. 2014, predseda komory 

zamestnancov AS a podpredseda AS od 1. 7. 2014 do 15. 12. 2014 
6. doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  člen AS od 8. 3. 2007, tajomník AS od 21. 3. 2011  

do 30. 6. 2014 
7. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., člen AS od 1. 7. 2014 
8. doc. MVDr. Anna  Ondrejková, PhD., členka AS od 1. 7. 2010 
9. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., člen AS od 1. 7. 2010 
10. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD., člen AS od 1. 7. 2014 
11. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., členka AS od 1. 7. 2014 
12. Ing. Ladislav Takáč, PhD., člen AS od 15. 12. 2014 
13. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., člen AS od 1. 7. 2006  
14. MVDr. Tatiana Weissová, PhD., členka AS od 18. 3. 2011 
15. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD., člen AS od 1. 7. 2014 
 
Komora študentov 
1. Lukáš Jaroščiak, člen AS od 1. 7. 2014 
2. Marko Kakuta, člen AS od 1. 7. 2014 
3. Anna Kostková, členka AS od 1. 7. 2013 
4. Mária Lapšanská, členka AS od 1. 7. 2014 
5. Ľuboš Macháč, člen AS od 1. 7. 2012 
6. Peter Mrocek, člen AS od 1. 7. 2014 
7. MVDr. Michal Žilinčík, člen AS od 1. 7. 2013, predseda komory študentov AS 

a podpredseda AS od 1. 7. 2014 
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VEDECKÁ RADA UNIVERZITY 

Členovia akademickej obce 
1. prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. – predseda  

– mikrobiológia 
2. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

– veterinárna morfológia 
3. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

– veterinárna fyziológia 
4. doc. MVDr. Peter Korim, CSc.   

– hygiena prostredia a potravín 
5. prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 
6. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

– veterinárna chirurgia 
7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

– hygiena prostredia a potravín  
8. prof. MVDr. Valéria Letková, PhD.  

– infekčné a invázne choroby 
9. prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.  

– veterinárna morfológia 
10. doc. MVDr. Pavel Maľa, PhD.   

– hygiena potravín 
11. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.  

– infekčné a parazitárne choroby zvierat 
12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

– hygiena potravín 
13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat 
14. prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc. 

– hygiena prostredia a potravín 
15. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.  

– hygiena chovu zvierat a životné prostredie 
16. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

– mikrobiológia 
17. prof. MVDr. Peter Reichel, PhD.  

– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 
18. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

– veterinárna fyziológia 
19. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

– veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 
20. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

– biochémia 
 
Nečlenovia akademickej obce 
1. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy Slovenskej republiky   
– vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

2. PharmDr. Tibor Czuľba – prezident Slovenskej lekárnickej komory KSK 
– farmácia 
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3. RNDr. Tomislav Jurik, CSc. – predseda Predstavenstva  a generálny riaditeľ 

UNIPHARMA, a. s. 
– farmácia 

4. doc. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. – člen Predsedníctva SAV Bratislava 
– veterinárna morfológia a fyziológia 

5. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, PhD. – dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave 
– farmácia 

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

7. Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV  
Bratislava 
– mikrobiológia a imunológia 

8. MVDr. Ladislav Stodola – prezident Komory veterinárnych lekárov SR   
– všeobecné veterinárske lekárstvo 

9. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno 
– súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

10. 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 do 31. 1. 2014 
3. doc. MVDr. Peter Korim, CSc. – člen, zamestnanec 
4. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – člen, zamestnanec 
5. MVDr. Marek Krempaský – člen, študent - doktorand do 31. 8. 2013 
6. MVDr. Ľubomír Šmiga – člen, študent - doktorand od 1. 9. 2013 
7. MVDr. Monika Drážovská – člen, študent - doktorand od 1. 9. 2013 
8. Ľuboš Macháč – člen, študent  
9. Marek Macejko – člen, študent  
10. Dominik Macko – člen, študent  
11. Stephen Batsas – člen, študent  
 
SÚČASTI  UVLF 
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 
a nečlení sa na fakulty. 
 
OSTATNÉ  SÚČASTI  UNIVERZITY 
 
Katedry 
 
Katedra anatómie, histológie a fyziológie  
Katedra biológie a genetiky  
Katedra epizootológie a parazitológie  
Katedra farmakológie a toxikológie  
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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 
 
Informa čné 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 
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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 - 

podpredseda 
2. Marián Hreňo, poradca MŠVVŠ SR, vymenovaný 23. 11. 2012, zomrel 9. 10. 2014 
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., Parazitologický ústav SAV Košice, vymenovaný 15. 3. 

2012 
 
Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 
1. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 19. 4. 2007  
2. Ing. Gabriel Fischer, PhD. – podnikateľ v oblasti energetických projektov, špecialista 

GR, a. s.,  SLOVENERGO, vymenovaný 23. 4. 2009 
3. Ing. Stanislav Hreha, predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2012 
4. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a. s., vymenovaný 23. 4. 2009  

– predseda 
5. Ing. Zoltán Kollár, generálny riaditeľ Lynx, s. r. o, vymenovaný 23. 11. 2012 
6. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2012  
 
Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 
7. 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: 
8. Jakub Nemček, poslucháč ŠP VVL UVLF v Košiciach,  člen SR od 24. 4. 2014 
 
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 
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- Vyraďovacia komisia 
- 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  2014 

 
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 2014, 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 
2014: 
 
Vedenie univerzity:    každý týždeň 
Zasadnutie kolégia rektora:   11. 2. 2014 
Vedecká rada (VR):     15. 4. 2014, 3. 7. 2014, 9. 12. 2014 
Slávnostné zasadnutie VR:    12. 9. 2014 
Akademický senát (AS):  17. 2. 2014, 28. 4. 2014, 30. 6. 2014, 25. 9. 2014, 

15. 12. 2014 
Mimoriadne zasadnutie AS:    13. 1. 2014 
Zasadnutie správnej rady (SpR):   2. 6. 2014, 15. 12. 2014 
Mimoriadne zasadnutie SpR:   13. 10. 2014 
 
Významné udalosti: 
 
1. Voľba akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 29. 4. 2014. 

 
2. Promócie absolventov univerzity v dňoch 26. – 27. 6. 2014. 

 
3. Vernisáž výstavy fotografií Štefana Vilčeka v Slovenskom technickom múzeu 

v Košiciach dňa 10. 7. 2014 pri príležitosti 65. výročia založenia školy. 
 
       S fotografiami Štefana 
Vil čeka zachytávajúcimi 
flóru a faunu  Galapág sme 
sa na UVLF v Košiciach 
stretli už na jeseň minulého 
roku vo vstupných 
priestoroch pavilónu chémie, 
kde si ju mohli pozrieť 
zamestnanci, študenti 
a návštevníci univerzity. 
Vernisážou dňa 10. júla 
2014 v Slovenskom 
technickom múzeu sa 
otvorila výstava týchto 
fotografií aj pre širokú 
verejnosť mesta Košice či 
turistov, ktorí priamo 
z Hlavnej ulice mohli až do 
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15. augusta 2014 vstúpiť na prehliadku výnimočnej prírody tohto vzdialeného ostrova 
zachytenej na fotografiách. Na vernisáži privítal hostí generálny riaditeľ Slovenského 
technického múzea Ing. Eugen Labanič, následne rektor univerzity prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD.,  vo svojom príhovore prepojil obe výstavy s osobou ich autora prof. Ing. 
Štefana Vilčeka, DrSc., vedeckého pracovníka na Ústave epizootológie a preventívnej 
veterinárskej medicíny UVLF v Košiciach.  Ten navštívil toto súostrovie v roku 2013 
a prítomným hosťom predstavil svoje fotografie, a to nielen tie, ktoré viseli na stenách, ale aj 
v krátkej videoprojekcii. 
       

4. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Jána Hovorku,  prvého rektora Vysokej 
školy veterinárskej v Košiciach a zakladateľa katedry parazitológie a aplikovanej zoológie 
pri príležitosti 100-tého výročia jeho narodenia dňa 3. 9. 2014. 
 

      Akademik Ján Hovorka –  zakladateľ Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a jej 
prvý rektor, profesor a vedúci katedry parazitológie, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ 
Helmintologického ústavu SAV v Košiciach, jeden z popredných a veľmi aktívnych  česko-
slovenských vedcov v oblasti biologických vied, akademik SAV a ČSAV, DrSc. a Dr. h. c. – 
sa narodil  9. 2. 1914 vo Zvolene. V roku 2014 teda neoslávila svoje jubileum len univerzita, 
ktorú zakladal, ale  pripomenuli sme si aj jeho sté výročie narodenia. Na jeho výnimočné 
dielo sa nezabúda na žiadnom pracovisku, kde pôsobil a zanechal výraznú stopu ako 
organizátor, vedec i človek. Jeho umelecká podobizeň v podobe bronzovej busty pripomína 
na Rektoráte Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už od roku 2008 jeho 
zakladateľské dielo. V roku 2011 si túto osobnosť slovenskej vedy uctili v jeho rodnom 
meste, kde bola odhalená pamätná tabuľa v priestoroch bývalého gymnázia, kde študoval, 
dnes patriacich  Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite  vo 
Zvolene. V predvečer stého nedožitého výročia narodenia odhalili bronzovú bustu akademika 
Hovorku v Parazitologickom ústave SAV, ktorý založil vtedy ako Helmintologický ústav.   

Dňa 3. septembra 2014 sa odhalením pamätnej tabule na Ústave parazitológie UVLF 
v Košiciach opäť vzdala úcta akademikovi Hovorkovi, tentokrát ako zakladateľovi katedry 
parazitológie a parazitologickej školy na Slovensku. Na pôde ústavu parazitológie sa na 
pozvanie rektora prof. MVDr. Emila Pilipčinca, PhD., zišli hostia, medzi ktorými boli okrem  
členov vedenia aj pracovníci ústavu, vedúci katedier a prednostovia kliník, emeritní profesori 
a kolegovia z Parazitologického ústavu SAV a Univerzity P. J. Šafárika. Nechýbal ani syn 
akademika Hovorku MVDr. Ivan Hovorka so svojím synom a autor portrétu akademický 
sochár Arpád Račko. 

Rektor univerzity prof. Pilipčinec, ktorý bol autorom myšlienky odhalenia tabule i jej 
realizácie, sa vo svojom príhovore sústredil na osobnosť svojho predchodcu – akademika 
Hovorku aj z pohľadu prítomnosti, ktorá každodenne preveruje jeho  dielo. Bolo to najmä 
zásluhou jeho organizačných schopností a jeho húževnatosti, že škola mohla začať svoju 
činnosť. Začiatky boli skromné, priestory mnohokrát nevyhovujúce, materiálne vybavenie 
nedostatočné. Z dochovanej korešpondencie vieme, koľko času a osobnej angažovanosti 
vložil prof. Hovorka do budovania ústavov a kliník, získania prvých učiteľov, rozbehnutia 
výučby prvých študentov. Aktom založenia školy a začatím výučby však neubudlo z úloh či 
prekážok, ktoré bolo treba splniť a prekonať a bol to profesor Hovorka, ktorý neúnavne viedol 
kolektív zapálených učiteľov, zamestnancov a študentov. 

Osobnosť akademika Hovorku má aj ďalší rozmer. Bol to nielen mimoriadne zdatný 
organizátor a vedúci pracovník, ale aj veľmi úspešný vedec, profesor parazitológie, akademik, 
dlhoročný vedúci katedry parazitológie, a to aj po jeho odchode do Helmintologického 
ústavu. Výpočet jeho vedeckých aktivít by bol veľmi dlhý a zahŕňal by v sebe jeho 
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publikačnú činnosť, založenie a redigovanie viacerých časopisov, priekopnícky výskum 
helmintov, výchovu špecialistov, členstvo vo vedeckých radách a parazitologických 
spoločnostiach, pričom sledovanie jeho úspechov by nás priviedlo aj za hranice Slovenska. 

Následne sa prítomným prihovorila vedúca katedry epizootológie a parazitológie prof. 
MVDr. Valéria Letková, PhD., ktorá spomínala  vo svojom vystúpení na akademika Hovorku 
ako pedagóga, vedca, vedúceho i kolegu. Po tomto úvode sa uskutočnil akt odhalenia 
pamätnej tabule, z ktorej biele plátno  zložili spoločne rektor univerzity, syn a vnuk 
akademika Hovorku. Portrét akademika Jána Hovorku (1914 – 2001), zakladateľa katedry 
parazitológie  a aplikovanej zoológie, sa tak stal už trvalou dominantou foyer ústavu. MVDr. 
Ivan Hovorka poďakoval univerzite za ďalší dôkaz toho, že osobnosť a práca jeho otca nie sú 
zabudnuté.  

 

            
 
 

5. Uvedenie do života knihy MVDr. Štefana Mártona V znamení modrého kríža  dňa 9. 9. 
2014. 
 

Súčasťou osláv jubilejného  akademického roku na našej  univerzite, ktorá ako Vysoká 
škola veterinárska v Košiciach pred  65-timi rokmi začala ako dodnes jediná vzdelávať 
veterinárnych lekárov, bolo aj slávnostné uvedenie knihy MVDr. Štefana Mártona V znamení 
modrého kríža. Dňa 9. septembra 2014 sme tak na pôde školy uviedli do života knihu, ktorá  
mapuje niekoľko desaťročí práce veterinárneho lekára v rôznych spoločenských 
podmienkach, ktoré určovali aj podmienky chovu zvierat a veterinárskej starostlivosti o ne. 

MVDr. Štefan Márton sa narodil 13. 5. 1932 v Biharkeresztesi. Veterinárny diplom 
získal na Vysokej škole veterinárskej v Košiciach v roku 1955 ako absolvent v poradí jej ešte 
len druhého ročníka. Počas 51-ročnej veterinárnej činnosti okrem pravidelného služobného 
zadelenia bol viackrát poverený organizačnými a riadiacimi úlohami pri tlmení nebezpečných 
nákazlivých ochorení zvierat. V súčasnosti sa venuje písaniu beletrie autobiografickej povahy. 
Takou je aj jeho ďalšia kniha, ktorá uzrela svetlo sveta na Univerzite veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach – V znamení modrého kríža.  

V čase, ktorý si vyslúžil označenie  zlatý vek slovenského veterinárstva, autor zažil 
mnoho poučných, vážnych, smutných a veselých príhod. Ale keďže o všednom živote  
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priekopníkov zlatého veku veterinárstva preniklo medzi laickú verejnosť málo, rozhodol sa 
napísať – jeho vlastnými slovami – akýsi hybrid „auto-fakto-biografie“. Kniha nemá ambíciu  
podať presný historický obraz doby, netrúfa si byť jedinou platnou pravdou. Autor chce 
vykresliť dobu, ľudí a príbehy cez vlastnú prizmu, zbierku svojich dokumentov, fotografií a  
kreslených obrázkov. Pamätníci sa s tým môžu konfrontovať, tí, ktorým sú tieto dávnejšie 
skutočnosti vzdialené, sa môžu poučiť. Zabaviť sa ale isto môžu všetci, lebo autora neopustil 
jeho humor, optimistický pohľad na svet a ľahkosť, s akou zaznamenal svoje príbehy. 
         Jeho kniha je venovaná pamiatke 
kolegov, ktorí zaplatili svojím životom alebo 
zdravím za účasť v  boji proti 
antropozoonózam, tým, ktorí patrili k 
priekopníkom zlatého veku slovenského 
veterinárstva, tým, ktorí sa stali obeťou 
totality a všetkým tým,  ktorí sa zaslúžili 
o dobré meno zverolekárskeho stavu. 
 Na slávnostnom uvedení knihy sa zišli 
pamätníci tých čias, veterinárni lekári zo 
všetkých kútov Slovenska, z praxe i štátnej 
správy, komory i univerzity. Hostia na 
uvítanie dostali výtlačok knihy, do ktorej  im 
neskôr autor usilovne vpisoval osobné 
venovanie. Hostiteľ prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD., rektor univerzity, privítal 
pozvaných a vo svojom príhovore vyslovil 
radosť z toho, že do pomyselnej knižnice 
veterinárskeho stavu pribudla kniha jedného 
z prvých absolventov novozaloženej Vysokej 
školy veterinárskej v Košiciach, ktorý našiel 
v sebe odvahu a chuť dať na papier svoje 
spomienky a skúsenosti z obdobia, kedy sa 
začal profilovať zverolekársky stav na Slovensku, a zachytiť zmeny, ktorým prešiel. Odstup 
65-tich rokov od zrodu našej histórie je už dosť veľký na to, aby sme sa intenzívnejšie 
zaujímali o jej zachytenie a uchovanie pre mladé generácie.  

„Krstným otcom“ knihy sa stal MVDr. Dezider Góra, prezident Združenia 
veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, dlhoročný blízky spolupracovník MVDr. 
Mártona, ktorý „pokrstil“ knihu kravskou srsťou symbolizujúcou minulosť, kedy veterinárni 
lekári pracovali najmä vo veľkochovoch hospodárskych zvierat.  

Pri príležitosti uvedenia knihy do života odovzdal  rektor univerzity prof. Pilipčinec 
MVDr. Mártonovi pamätnú plaketu ako výraz uznania za vytrvalú propagáciu profesie 
veterinárneho lekára a zachytávanie jej histórie. 

                                  
6. Otvorenie výstavy v Slovenskom technickom múzeu Prínosy UVLF v Košiciach 

v priebehu jej 65-ročnej existencie dňa 10. 9. 2014. 
 

V rámci jubilejných oslavných podujatí košickí filatelisti, hlavne členovia Klubu 
filatelistov 54-01 v Košiciach, v spolupráci s vedením UVLF v Košiciach a riaditeľstvom 
Slovenského technického múzea v Košiciach zorganizovali v dňoch 10. – 23. 9. 2014 
združenú filatelistickú výstavu pod názvom Prínosy Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v priebehu jej 65-ročnej existencie vo výstavných priestoroch Slovenského 
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technického múzea v Košiciach. Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. 9. 2014 vo 
výstavnej sále, v ktorej boli inštalované exponáty. 

Úvodné slovo povedal Ing. Eugen Labanič, generálny riaditeľ Slovenského 
technického múzea v Košiciach. Slávnostný prejav predniesol prof. MVDr. Emil Pilipčinec, 
PhD., rektor UVLF v Košiciach. Okrem iného uviedol, že oslavy tohto jubilea by neboli úplné 
bez podujatia organizovaného spoločne s košickým klubom filatelistov tak, ako je už dobrým 
zvykom, a to nielen počas významných výročí, ale aj pri rôznych konferenciách, výstavách 
a pod. Zameraním tejto výstavy konanej pod záštitou primátora mesta Košice Richarda 
Rašiho bolo prezentovať históriu veterinárskej medicíny pomocou archívnych dokumentov, 
autorských osvedčení, patentných listín a trojrozmerných exponátov, liekov, vakcín, knižných 
publikácií a pod. Aj takýmto spôsobom sme chceli prezentovať nielen 65-ročnú činnosť 
univerzity, ale aj zvýšiť povedomie verejnosti o poslaní a nezastupiteľnej práci veterinárnych 
lekárov. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia filatelistických exponátov vrátanie vydania 
poštového lístka a obálky s prítlačami, či príležitostnej dennej pečiatky k jubileu univerzity 
i katalóg výstavy. Opäť sa tým potvrdila hĺbka vzájomného poznávania a príbuznosti vedy 
a výskumu s rovnako systematickým či tvorivým spôsobom zachytávania sveta a výsledkov 
ľudského poznania na známkach a filatelistických materiáloch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Poštový lístok s prítlačou a príležitostnou pečiatkou    
 

Viceprimátor mesta Košice Ing. Ján Jakubov v príhovore vyzdvihol osobitné 
postavenie UVLF v Košiciach a poďakoval všetkým pracovníkom univerzity za to, že za 65 
rokov činnosti významne a pozitívne propagovali a reprezentovali celé naše mesto aj našu 
krajinu, za čo im všetkým patrí úcta a uznanie. Vyjadril hrdosť Košíc na našu jubilujúcu 
univerzitu a poprial jej ďalšie dlhé roky fungovania i mnoho kvalitných a úspešných 
absolventov. 

Prvú časť výstavy predstavovalo dvanásť námetových filatelistických exponátov, ktoré 
boli prezentované formou propagačnej výstavy venovanej 65. výročiu založenia univerzity: 
Alexander Bárd, Košice (1) Slávne osobnosti medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny.  (2) 
40 ročná úspešná spolupráca Klubu filatelistov 54-01 s Univerzitou veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach. (3) 90. výročie Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.  Otto 
Piszton, Svodín (4) Kôň v poštovníctve. (5) Kôň v chove. Zuzana Kostecká, Košice (6) 
Ekologická existencia. (7) Poznávaj a ochraňuj. Michal Kostecký, Košice (8) Pes pomocník 
človeka. Imrich Maraček, Košice (9) Biotechnológia – zdroj poznania v živočíšnej produkcii 
a veterinárskom lekárstve. Dušan Evinic, Košice (10) Dobytčie pasy. Jaroslav Legáth, Košice 
(11) História lekárnictva. Kolektív mladých filatelistov, Košice (12) Učiteľ národov. 

Druhú časť výstavy tvoril výber priebežne spracovaných dokumentov o prínosoch 
UVLF v Košiciach v priebehu jej 65-ročnej existencie. Exponáty spracované formou 
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posterových (plagátových) oznamov prezentovali významnejšie výsledky činností 
a historických údajov pomocou archívnych dokumentov, autorských osvedčení, udelených 
patentných listín, zlepšovacích návrhov, nových diagnostických a terapeutických metód 
i postupov, cien slovenského literárneho fondu a trojrozmerných exponátov hlavne 
monografií,  knižných učebníc ako aj učebných textov. 
 

7. Zlatá  promócia absolventov akademického roku 1963/1964 dňa 11. 9. 2014. 
 

8. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady dňa 12. 9. 2014 pri príležitosti 65. výročia založenia 
školy spojené s otvorením akademického roku 2014/2015 a záhradnou slávnosťou. 

 
Otvorením akademického roku 2014/2015 začala Univerzita veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach svoj jubilejný 65. akademický rok. Univerzita bola zriadená zákonom 
Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. zo dňa 16. 12. 1949 ako Vysoká škola veterinárska 
v Košiciach s účinnosťou od akademického roku 1949/1950. Tomuto právnemu aktu 
predchádzali zanietené prípravy na otvorenie 1. ročníka,  a tak sa prijímacie pohovory na 
rektoráte konali už 30. 9. 1949  a zápis do 1. ročníka 3. októbra 1949. Dňa 4. 10. 1949 sa 
konalo spoločné slávnostné otvorenie školského roku na vysokých školách v Košiciach v kine 
Slovan, kde sa zišli košickí vysokoškoláci, učitelia a akademickí funkcionári. Nasledujúci deň 
sa začalo vyučovanie na novozaloženej Vysokej škole veterinárskej v Košiciach. 
 Otvorenie ak. roku 2014/2015 dňa 12. septembra 2014 bolo preto o niečo 
slávnostnejšie, aj program tejto slávnosti bol iný a zúčastnili sa ho okrem zamestnancov 
a študentov univerzity aj pozvaní hostia zastupujúci organizácie a inštitúcie, s ktorými 
univerzita úzko spolupracuje mnohokrát už celé desaťročia. Slávnosť sa začala slávnostným 
nástupom členov vedeckej rady a členov vedenia školy na čele s prof. MVDr. Emilom 
Pilipčincom, PhD. Úvodca doc. MVDr. Peter Korim, CSc.,  predstavil a privítal prorektorov –  
prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., prof. MVDr. Jaroslava Legátha, CSc., doc. MVDr. 
Oskara Nagya, PhD., kvestorku JUDr. Silviu Rolfovú, predsedu správnej rady našej 
univerzity Ing. Jána Királyho, predsedu Akademického senátu UVLF prof. MVDr. Petra 
Reichela, PhD., predsedu Rady základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov 
školstva našej univerzity prof. RNDr. Michala Toropilu, CSc. Osobitne privítal vzácnych 
hostí –  poslanca Národnej rady SR a primátora mesta Košice  Richarda Rašiho, rektora 
Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., 
ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy prof. MVDr. Jozefa Bíreša, 
DrSc., členov prezídia Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky  MVDr. Tibora 
Braunera a MVDr. Ľubomíra Novotného a riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych 
lekárov v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného. Po privítaní ďalších členov správnej rady  a 
vedeckej rady, učiteľov, vedeckých pracovníkov, doktorandov a ďalších pracovníkov našej 
univerzity, ako aj pracovníkov účelových zariadení a študentov, sa ujal slova rektor prof. 
MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., ktorý sa po pripomenutí histórie poďakoval tým, ktorí stáli pri 
zrode Vysokej školy veterinárskej v Košiciach i pri jej rozvoji. Rektor sa vo svojom príhovore 
tradične venoval aj študentom, najmä prvákom, ktorých v tomto akademickom roku vo 
všetkých študijných programoch a všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania 
vyučovaných v slovenskom  jazyku nastúpilo 440 a na všeobecné veterinárske lekárstvo 
v jazyku anglickom  51 študentov, a okrem priania úspechu vyslovil očakávanie, že tento 
ročník prvákov bude spájať s ich predchodcami z roku 1949 aj zanietenie, angažovanosť, 
ochota pracovať tvrdo a vytrvalo  nehľadiac len na seba a svoje záujmy.  
  Nasledovalo vystúpenie prof. MVDr. Petra Reichela, PhD., ktorý sa ako novozvolený 
predseda Akademického senátu UVLF v Košiciach prvýkrát prihovoril akademickej obci 
a využil túto prvú možnosť verejného vystúpenia v tejto funkcii, aby sa poďakoval v mene 
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všetkých novozvolených členov senátu za dôveru, ktorá sa im dostala vo voľbách na funkčné 
obdobie 2014 – 2018 a tiež poďakoval členom predchádzajúceho akademického senátu za 
prácu v uplynulom 4-ročnom funkčnom období pod vedením predsedu doc. MVDr. Petra 
Lazara, PhD. 

Nie tradičnou súčasťou scenára otvorenia akademického roku bolo udeľovanie 
pamätných plakiet pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity. Rektor prof. MVDr. Emil 
Pilipčinec, PhD., ju udelil ako výraz uznania za významný prínos na jej rozvoji poslancovi 
Národnej rady SR a primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu.  Za dlhoročnú spoluprácu 
pri  rozvoji našej univerzity bola udelená pamätná plaketa Veterinární a farmaceutické 
univerzite Brno, za ktorú ju prevzal  rektor prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky, za ktorú ju prevzal  ústredný riaditeľ 
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, za 
ktorú ju prevzal  člen prezídia MVDr. Tibor Brauner, a Inštitútu vzdelávania veterinárnych 
lekárov Košice, za ktorý ju prevzal riaditeľ MVDr. Jozef Pokorný. Okrem toho bola plaketa 
za úspešnú spoluprácu pri rozvoji univerzity udelená aj Slovenskej lekárnickej komore.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Všetci ocenení potom vystúpili s poďakovaním i blahoželaním k jubileu našej 

univerzity, ktorej  tiež odovzdali pozdravné listy, plakety, medaily a iné dary, aby jej zároveň 
popriali do budúcnosti ešte ďalšie dlhé roky úspešného pôsobenia na poli pedagogickom 
i vedeckom. 

Po skončení slávnostnej časti podujatia sa prítomní presunuli do záhrady vedľa 
pavilónu morfológie, kde sa k nim pridali ostatní zamestnanci univerzity i ďalší pozvaní 
hostia na záhradnú slávnosť s vynikajúcim hudobným sprievodom súboru Železiar.  
        
9. Imatrikulácia študentov prvých ročníkov univerzity dňa 23. 10. 2014. 

 
10. Na mimoriadnom zasadnutí AS sa 6. 11. 2014 uskutočnili voľby kandidáta na funkciu 

rektora na funkčné obdobie rokov 2015 – 2019. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ako 
jediný kandidát predstavila  akademickej obci svoje tézy programu rozvoja UVLF 
a v následných voľbách získala všetkých 21 platných hlasov členov akademického senátu. 
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11. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule akademika Otta Jaroslava Vrtiaka, dlhoročného  
akademického funkcionára a  vedúceho katedry infekčných chorôb Vysokej školy 
veterinárskej v Košiciach pri príležitosti jeho nedožitých 90-tych narodenín dňa 18. 12. 
2014. 
 

Dňa  18. 12. 2014 sa na ústave epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny 
stretli pozvaní hostia na odhalení pamätnej tabule akademika  Otta  Jaroslava  Vrtiaka pri 
príležitosti nedožitého deväťdesiateho výročia jeho narodenia. Rektor školy prof. MVDr. 
Emil Pilipčinec, PhD., pozval manželku akademika Vrtiaka pani Ľudmilu Vrtiakovú a ďalších 
rodinných príslušníkov a priateľov, členov vedenia, súčasných zamestnancov ústavu 
i bývalých spolupracovníkov, emeritných profesorov, vedúcich katedier a prednostov kliník 
na slávnostnú udalosť odhalenia bronzovej tabule z autorskej dielne Daniela Tatarku, ktorý sa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odhalenia aj osobne zúčastnil a poďakoval za príležitosť zachovať pre našu pamäť podobizeň 
ďalšej poprednej osobnosti histórie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 
v Košiciach.  

V rekonštruovaných priestoroch ústavu epizootológie a preventívnej veterinárskej 
medicíny uvítala prichádzajúcich vedúca ústavu doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., so 
svojimi spolupracovníkmi a uviedla ich do knižnice ústavu, kde podobizeň akademika Vrtiaka 
našla dôstojné miesto. Ešte pred zahalenou tabuľou vo svojom príhovore rektor prof. 
Pilipčinec vyzdvihol osobnosť, život a prácu akademika Vrtiaka, ktorému sa takejto pocty na 
pôde našej alma mater nedostalo prvýkrát. V roku 2009 bola odhalená busta tohto v poradí 
tretieho rektora našej školy na rektoráte, teraz sa odhalila pamätná tabuľa na ústave 
epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny. Vzdal sa mu takto hold nielen ako 
akademickému funkcionárovi, ale aj ako poprednému vedcovi, významnému epizootológovi 
svetového mena, dlhoročnému vedúcemu katedry vnútorných chorôb, neskôr katedry 
infekčných chorôb. Akademik Vrtiak patrí do generácie najstarších učiteľov Vysokej školy 
veterinárskej v Košiciach, kam nastúpil už v roku 1951 a ostal jej verný  až do odchodu do 
dôchodku v roku 1990. Aktívne sa podieľal na rozvoji mladej vysokej školy tri roky vo 
funkcii prodekana, päť rokov vo funkcii dekana a šestnásť rokov ako rektor. Popri tom 
nielenže zakladal a viac ako dvadsať rokov viedol katedru infekčných chorôb a všeobecnej 
epizootológie, ale v roku 1970 založil a 19 rokov viedol aj Ústav experimentálnej veterinárnej 
medicíny v Košiciach. Bol dlhoročným členom Slovenskej a Československej akadémie vied, 
ako aj  Československej poľnohospodárskej akadémie. Sedemnásť rokov bol prvým 
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podpredsedom Československej poľnohospodárskej akadémie a členom Predsedníctva SAV, 
kde mnohé roky riadil činnosť vedeckého kolégia pre vedy poľnohospodárske, veterinárne 
a lesnícke. Jeho vedecký profil a zásluhy v organizovaní výskumu boli ocenené aj zvolením 
za zahraničného člena Maďarskej akadémie vied i Ruskej akadémie poľnohospodárskych 
vied. Okrem toho bol akademik Vrtiak  členom komisií a vedeckých rád, členom celoštátnej 
komisie pre tlmenie brucelózy i predsedom Komisie predsedníctva vlády Slovenskej 
republiky pre tlmenie zoonóz. Popri tejto organizačnej a riadiacej činnosti bol aj erudovaným 
pedagógom a vedeckou osobnosťou známou na celom svete. Bol významným epizootológom, 
ktorý ako prvý na svete izoloval chrípkový vírus typu A z káčat v roku 1956, ktorý sa stal 
prototypovým kmeňom pod označením Duck/Czechoslovakia/56H4N6 a ktorý je  doteraz 
prototypovým kmeňom vo všetkých chrípkových centrálach.  

Nasledovalo odhalenie pamätnej tabule, keď spolu zložili plachtu rektor univerzity 
a pani Vrtiaková, ktorá sa poďakovala univerzite v zastúpení pána rektora za to, že nezabúda 
na  človeka jej vzácneho, ktorý tejto škole venoval všetky svoje sily a schopnosti. 
 
Významné návštevy: 
1. Návšteva Ing. Pavla Ondeka a doc. Ing. Miroslava Habána, PhD., predsedu a  

podpredsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, dňa 3. 3. 
2014. 
 

2. Návšteva Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórska na Slovensku, a Františka Kašického, 
veľvyslanca Slovenskej republiky v Nórsku, na univerzite dňa 25. 2. 2014. 

 
V septembri 2010 bolo Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

priznané právo udeľovať akademický titul Joint Bachelor degree in Animal Science 
absolventom dennej formy bakalárskeho spoločného študijného programu náuka 
o živočíchoch v študijnom odbore 6.3.1. všeobecné veterinárske lekárstvo. Vyvrcholili tým 
snahy nórskej University of Nordland v Bodø a Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach o vytvorenie spoločného študijného programu, ktorý  sa začal 
realizovať v akademickom roku 2010/2011. Vtedy do prvého ročníka nastúpilo 23 študentov, 
ktorí absolvovali štúdium v rozsahu troch semestrov na Faculty of Biosciences and 
Aquaculture v Bodø a ďalšie tri semestre na UVLF v Košiciach. Prví absolventi promovali v 
Košiciach v roku 2013 a následne využili možnosť pokračovať v štúdiu veterinárskej 
medicíny v anglickom jazyku na našej univerzite. Keďže spoločný študijný program pre  
veľký záujem študentov pokračuje 
ďalej, pribúdajú na našej 
univerzite ďalší študenti z Nórska, 
a ak k tomu prirátame nórskych 
študentov študijného programu 
General Veterinary Medicine, sme 
po  Jesseniovej lekárskej fakulte 
v Martine  v počte študentov 
z tejto severskej krajiny na 
druhom mieste. 

To bol jeden z hlavných 
dôvodov, prečo dňa 25. 2. 2014 
navštívila UVLF v Košiciach Inga 
Magistad, mimoriadna a 
splnomocnená veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike, spolu 
s Františkom Kašickým, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Slovenskej 
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republiky v Nórskom kráľovstve. Cieľom pracovných stretnutí bolo prehĺbiť existujúcu 
slovensko-nórsku spoluprácu najmä v oblasti prípravy študentov veterinárskeho lekárstva a 
prerokovať možnosti využitia fondov Nórskeho finančného mechanizmu. Návštevu prijal 
rektor univerzity prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., spolu s ostatnými členmi vedenia 
v zasadacej miestnosti rektorátu, a predstavil im univerzitu  
a  študijné programy, ktoré univerzita poskytuje, v prvom rade tie, ktoré sa realizujú 
v anglickom jazyku pre zahraničných študentov. V spoločnom rozhovore s oboma 
veľvyslancami sa hovorilo o možnostiach, ako nadviazať na doterajšie mimoriadne pozitívne 
skúsenosti zo spolupráce s nórskou univerzitou i o možnostiach oboch ambasád byť 
prostredníkom medzi oboma krajinami pri rozširovaní vzájomných kontaktov. Stretnutie 
pokračovalo prehliadkou niektorých pracovísk univerzity, najmä tých, ktoré sa podieľajú na 
praktickej výučbe, ako klinika koní, klinika prežúvavcov, klinika malých zvierat či katedra 
anatómie. Záverom návštevy na univerzite bolo stretnutie nórskej veľvyslankyne Ingy 
Magistad s nórskymi študentmi v učebni pavilónu farmácie, po ktorom tlmočila vedeniu 
univerzity študentmi vyjadrenú spokojnosť s kvalitou poskytovaného vzdelávania i obetavou 
osobnou starostlivosťou, ktorá je pre nich v cudzom prostredí  vďačne oceňovaná. 

 
3. Návšteva Anne-Marie Callan, veľvyslankyne Írska, dňa 28. 3. 2014. 
 

Štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva v anglickom jazyku privádza na 
univerzitu študentov z mnohých krajín, a to nielen európskych. Početnú skupinu tvoria 

študenti z Írska, čo bol dôvod, prečo univerzitu 
navštívila dňa 28. 3. 2014 veľvyslankyňa Írskej 
republiky na Slovensku Anne-Marie Callan 
hneď na začiatku svojej ambasádorskej misie. 

 Vysoký počet študentov z Írska a 
význam vzájomných kontaktov medzi našimi 
krajinami v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania boli  v centre pozornosti počas jej 
návštevy na pôde Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, kde sa stretla 
s rektorom prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, 
PhD., a prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu 
činnosť prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD. 
Prehliadka našich popredných klinických 

pracovísk, kde sa pani veľvyslankyňa stretla s ďalšími učiteľmi a zamestnancami univerzity, 
bola prezentáciou skutočnosti, že práve vysoká úroveň praktickej prípravy študentov 
všeobecného veterinárskeho lekárstva oslovuje zahraničných študentov, ktorí odchádzajú 
študovať tento študijný program za hranice svojej krajiny. Nasledovalo stretnutie J. E. Anne-
Marie Callan s írskymi študentmi v jednej z posluchární a po obede aj malé posedenie 
v jedálni s tým, že sa neskôr popoludní uskutoční ešte jedno stretnutie s hráčmi írskeho 
futbalu. 
 
4. Návšteva Vincenta Obsitnika, veľvyslanca USA na Slovensku v rokoch 2007 – 2009,  dňa 

4. 6. 2014. 
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Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 
 
1. General Assembly 2014 – 27. plenárne zasadnutie Európskeho združenia inštitúcií pre 

veterinárske vzdelávanie, 21. – 24. 5. 2014, Murcia, Španielsko. 
 

2. VetNEST Annual Meeting, 11. – 14. 11. 2014, Portorož, Slovinsko. 
 
Významné vedecko-odborné podujatia: 
 
1. XXXIV. Hygiena Alimentorum, Štrbské Pleso, 21. – 22.  5. 2014. 

2. Účasť univerzity na 40. medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu 
AGROKOMPLEX 2014 v Nitre v dňoch 20. –   24. 8. 2014. 

3. XI. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky, 2.- 3. 9. 2014, UVLF v Košiciach. 

4. 5. ročník medzinárodnej konferencie Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. – 5. 9. 
2014, Košice. 
 

5. 9. ročník seminára doktorandov  venovaný pamiatke akademika Boďu, UVLF 
v Košiciach, 8. 9. 2014.   

Významné spoločenské a športové podujatia: 
 
1. VI. ročník turnaja v bowlingu o Pohár Akademického senátu UVLF v Košiciach dňa 6. 2. 

2014. 
 

2. Zahájenie poľovnej sezóny 25. 4. 2014 v poľovnom revíri Bažantnica. 
 

3. Majáles 2014 konaný 15. 5. 2014 v priestoroch univerzitnej záhrady. 
 

4. Jazdecké preteky UVLF v Košiciach o Cenu rektora UVLF v Košiciach a Cenu primátora 
mesta Košice konané dňa 7. – 8. 6. 2014 v priestoroch jazdeckého areálu univerzity. 
 

5. Jazdecké preteky – 18. ročník –  6. 9. 2014. 
 

6. Futbalový turnaj troch univerzít (SPU Nitra, TU Zvolen a UVLF v Košiciach) o pohár 
rektora dňa 10. 9. 2014. 

 
V roku 65. výročia založenia našej vysokej školy pripadla na našu univerzitu úloha 

zabezpečiť organizáciu futbalového turnaja zamestnancov troch univerzít – Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Technickej univerzity vo Zvolene a  Univerzity 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Ako miesto konania bol vybraný futbalový 
areál v Zemplínskej Teplici. Organizačný štáb turnaja, zastúpený členmi odborovej 
organizácie našej univerzity, s podporou vedenia školy pripravil organizačné a materiálne 
zabezpečenie na nadštandardnej úrovni.  
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Ráno 10. septembra 2014 sa na 
futbalovom štadióne v Zemplínskej 
Teplici stretli futbalové družstvá troch 
univerzít k slávnostnému otvoreniu 
turnaja. Za prítomnosti vedenia 
univerzity, starostky Zemplínskej 
Teplice, vedenia ŠPP v Zemplínskej 
Teplici a poverených zástupcov SPU 
v Nitre a TU vo Zvolene otvoril turnaj  
rektor UVLF v Košiciach. Turnaja sa 
zúčastnili aj predseda OZ PŠaV na 
Slovensku Ing. Pavol Ondek 
a podpredseda OZ PŠaV a zároveň aj 
predseda Združenia VŠ a priamo riadených organizácií na Slovensku doc. Ing. Miroslav 
Habán, PhD.  

Zvíťazilo družstvo SPU v Nitre, druhú priečku obsadilo družstvo UVLF v Košiciach 
a tretie miesto TU vo Zvolene. Družstvám boli odovzdané poháre a medaily. Na záverečnom 
spoločenskom posedení rektor UVLF v Košiciach odovzdal do rúk vedúceho družstva SPU v 
Nitre putovný pohár a keďže víťazstvo dosiahli trikrát po sebe, podľa štatútu turnaja ho 
získali natrvalo. Nasledujúci ročník Turnaja troch univerzít bude organizovať Technická 
univerzita vo Zvolene.   
 
7. Hubertova jazda konaná  7. 10. 2014 so začiatkom v priestoroch pred starou radnicou 

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

8. Predvianočná kapustnica konaná dňa 4. 12. 2014 v priestoroch univerzitnej záhrady. 
 

9. Predvianočné stretnutie 2014 konané 12. 12. 2014 v priestoroch Zimnej a Toskánskej 
záhrady  hotela Golden Royal. 

 
10. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 16. 12. 2014 v poľovnom 

revíri Makovica. 
 

11. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 22. 12. 2014 v poľovnom 
revíri Bažantnica. 
 

12. Spoločná poľovačka na diviačiu zver pre zamestnancov konaná 30. 12. 2014 v poľovnom 
revíri Makovica. 

 
Noví docenti: 
 
MVDr. Mangesh Bhide, PhD.   od 15. 4. 2014 v študijnom odbore 4.2.15 

imunológia 
 
MVDr. Eva Petrovová, PhD. od 3. 7. 2014 v študijnom odbore 6.3.3 

veterinárna morfológia a fyziológia 
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Noví profesori: 
 
doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.  od 19. 11. 2014 v študijnom odbore 6.3.5 

veterinárna chirurgia, ortopédia 
a röntgenológia 

 
doc. MVDr. František Novotný, PhD. od 19. 11. 2014 v študijnom odbore 6.3.4 

vnútorné choroby zvierat 
 
Odchod do starobného dôchodku – docenti: 
1. doc. MVDr. Mária Demeterová, PhD.   31. 8. 2014 
2. doc. RNDr. Angela Staníková, PhD.    31. 8. 2014 
 
 
Odchod do starobného dôchodku – ostatní učitelia: 
1. MVDr. Ľubomír Bindas, PhD.    31. 8. 2014 
2. PharmDr. Ján Macek, CSc.    30. 9. 2014  

 
Odchod do starobného dôchodku – ostatní tvoriví pracovníci: 
Ing. Marta Tučková, PhD.       26. 3. 2014  
 
Úmrtia: 
1. prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.   zomrela 1. 2. 2014 
2. doc. RNDr. Bernardína Pástorová, CSc.  zomrela 1. 2. 2014 
3. prof. MVDr. Pavol Bartko, DrSc.   zomrel 12. 5. 2014 
4. doc. MVDr. Ján Jantošovič, CSc.   zomrel 13. 6. 2014 
5. doc. MVDr. Jozef Knežík, CSc.    zomrel 16. 9. 2014 
6. MVDr. Ľudovít Bajan, CSc.    zomrel 16. 9. 2014 
 
Významné výsledky projektov: 
 
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 
TRBOLOVÁ, Alexandra. Najčastejšie ochorenia rohovky u psov, ich diagnostika a nové 
metódy v experimente a v klinickej praxi. Rec. Pavol Mudroň, Tomáš Juhás, Ján Danko. 1. 
vyd. Košice: UVLF, 2014. 74 s. ISBN 978-80-8077-399-1. 
 
NOVOTNÝ, František. Subfertilita kobýl. Rec. Igor Valocký, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : 
UVLF, 2014. 76 s. ISBN 978-80-8077-398-4. 
 
DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - WEISSOVÁ, Tatiana - DEMETEROVÁ, Mária - 
LETKOVÁ, Valéria - MOJŽIŠOVÁ, Jana - TRBOLOVÁ, Alexandra - VOJTEK, Boris - 
KOTTFEROVÁ, Jana. Mačka: Anatómia - choroby - výživa - správanie. Rec. Alica 
Kočišová, Andrej Daniš. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 2014. 195 s. ISBN 978-80-07-02368-0. 
 
KOČIŠOVÁ, Alica. Dvojkrídly hmyz (Diptera) a choroby ním prenášané v 21. storočí v 
meniacom sa ekosystéme. Rec. Juraj Pistl, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice: UVLF, 2014. 80 s. 
ISBN 978-80-8077-403-5. 
 



25 
 

TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VELČICKÁ, 
Gertrúda. Hodnotenie rizika najzávažnejších chorôb včiel a možnosti ich prevencie. 1. vyd. 
Košice: UVLF, 2014. 88 s. ISBN 978-80-8077-437-0. 
 
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar - KOVÁČ, Gabriel. Major bovine acute phase proteins in 
relation to sample storage temperature and time. In Cardiovascular Diseease II. 1. vyd. - 
Hong Kong: iConcept Press, 2014. ISBN 978-1-9222227-560, s. 75-94 [1,08AH]. 
 
VLACHAKIS, Dimitrios - BENCÚROVÁ, Elena - PAPANGELOPOULOS, Nikitas - 
KOSSIDA, Sophia. Current state-of-the-art molecular dynamics methods and applications. In 
DONEV, Rossen. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology : Volume 94. 1. vyd. 
- New York: Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-800168-4. ISSN 1876-1623, s. 269-313. 
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
VÍCHOVÁ, Bronislava - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - NOVÁKOVÁ, Mária - STANKO, 
Michal - HVIŠČOVÁ, Ivana - PANGRÁCOVÁ, Lucia - CHRUDIMSKÝ, Tomáš - ČURLÍK, 
Ján - PEŤKO, Branislav. Anaplasma infections in ticks and reservoir host from Slovakia. In 
Infection, Genetics and Evolution. ISSN 1567-1348, 2014, vol. 22, č., s. 265–272. (3.264 - 
IF2014). 
 
BHIDE, Mangesh Ramesh - NATARAJAN, Satheesh - HREŠKO, Stanislav - AGUILAR-
JURADO, Carmen - BENCÚROVÁ, Elena. Rapid in vitro protein synthesis pipeline: a 
promising tool for cost-effective protein array design. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-
206X, 2014, vol. 10, č. 6, s. 1236 - 1245. (3.183 - IF2014). 
 
JANCURA, Daniel - STANIČOVÁ, Jana - PALMER, Graham - FABIÁN, Martin. How 
hydrogen peroxide is metabolized by oxidized cytochrome c oxidase. In Biochemistry. ISSN 
0006-2960, 2014, vol. 53, č, s. 3564-3575. (3.194 - IF2014). 
 
TURÁKOVÁ, Mária - KRÁLIK, Milan - LEHOCKÝ, Peter - PIKNA, Ľubomír - 
SMRČOVÁ, Miroslava - REMETEIOVÁ, Dagmar - HUDÁK, Alexander. Influence of 
preparation method and palladium content on Pd/C catalysts activity in the liquid phase 
hydrogenation of nitrobenzene to aniline. In Applied Catalysis A: General. ISSN 0926-860X, 
2014, vol. 476, č., s. 103-112. (3.674 - IF2014). 
 
CHRIPKOVÁ, Martina - DRUTOVIČ, David - PILÁTOVÁ, Martina - MIKEŠ, Jaromír - 
BUDOVSKÁ, Mariana - VAŠKOVÁ, Janka - BROGGINI, Massimo - MIROSSAY, Ladislav 
- MOJŽIŠ, Ján. Brassinin and its derivatives as potential anticancer agents. In Toxicology in 
Vitro. ISSN 0887-2333, 2014, vol. 28, č. 5, s. 909–915. (3.327 - IF2014). 
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III.   INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVAN Í  
 

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 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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. 
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Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania 
UVLF v roku 2014 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania: 
1. študijný program hygiena potravín,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru 

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

6.3.2 hygiena potravín, 
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, 



28 
 

23. študijný program veterinárna biochémia,  denná forma štúdia v rámci študijného 
odboru 4.1.22 biochémia, 

24. študijný program veterinárna biochémia,  externá forma štúdia v rámci študijného 
odboru 4.1.22 biochémia, 

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

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

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 2154. 
Celkový počet študentov UVLF na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania v roku 

2014 bol 279, pričom 231 študentov študovalo v dennej forme a 48 študentov v externej 
forme štúdia v slovenskom jazyku, z tohto počtu 20 študentov študovalo v dennej forme v 
anglickom jazyku.  

 V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 75 študentov,  
v študijnom programe kynológia v externej forme študovalo 35 študentov, v študijnom 
programe bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 75 študentov,   v študijnom 
programe bezpečnosť krmív a potravín  v externej forme študovalo 0 študentov,  v študijnom 
programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme 
študovalo 61 študentov, v študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie  
v canisterapii a hipoterapii v externej forme študovalo 13 študentov, v študijnom programe 
náuka o živočíchoch v anglickom jazyku 20 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 
vysokoškolského vzdelávania v roku 2014 bol 1686,  všetci študovali v dennej forme štúdia,  
z toho 1496 v slovenskom jazyku a 190 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 
programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 685 študentov v slovenskom jazyku  
a 190 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 141 študentov  
a v študijnom programe farmácia študovalo 670 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom  stupni vysokoškolského vzdelávania bol 
34. V študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme študovalo 25 študentov  
a v študijnom programe trh a kvalita potravín v externej forme študovalo 9 študentov. 
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Celkový počet študentov UVLF na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 
107 študentov v dennej forme štúdia, 48 v externej forme štúdia a 25 študentov študujúcich na 
našich externých vzdelávacích inštitúciách (Parazitologický ústav SAV v Košiciach, 
Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v 
Košiciach a Neurobiologický ústav SAV v Košiciach). V nadštandardnej dĺžke štúdia bolo 
evidovaných 9 študentov. 

Na UVLF v Košiciach študujú 3 zahraniční doktorandi v dennej forme štúdia -   
Mgr. Santosh Jadhav, ŠP imunológia, školiteľ doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD. 
(Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave); MVDr. Raquel de Matos, ŠP hygiena chovu 
zvierat a životné prostredie, školiteľka doc. MVDr. Jana Kottferová, PhD. (UVLF v 
Košiciach) a Mgr. Stephanie Devaux, ŠP neurovedy, školiteľ MVDr. Dáša Čížková, DrSc. 
(Neurobiologický ústav SAV v Košiciach). 

UVLF pri stanovovaní počtu prijímaných študentov na štúdium jednotlivých 
akreditovaných študijných programov vychádzala 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. 2014 a tiež vývoj počtu študentov univerzity  
v rokoch 2009 – 2014. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2009 po rok 2014 bol 
zaznamenaný nárast celkového počtu študentov približne o 9,90 %. 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 a tento trend výrazne pokračuje aj v roku 2014.  V študijných 
programoch spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania došlo k nárastu počtu 
študentov o približne 8,22 % v roku 2014 oproti roku 2009. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  
v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v akademickom roku 2013/2014 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 EUR . 

Na UVLF v Košiciach pracuje 15 odborových komisií, ktorých práca je vysoko 
autonómna. Za ich činnosť ako aj kvalitu práce v plnej miere zodpovedajú predsedovia 
komisií. Na základe analýzy činností jednotlivých komisií je potrebné dôsledne dodržiavať 
pravidlo, že komisia sa bude vyjadrovať (písomne, elektronicky a pod.) k menovaniu 
oponentov pre obhajoby dizertačných prác a tiež k vypísaným témam dizertačných prác 
v jednotlivých študijných programoch. Toto pravidlo sa rigorózne dodržiava už od 
akademického roku 2013/2014. 

 
c. Údaje o akademickej mobilite študentov 
 

V akademickom roku 2013/2014 v rámci programu ERASMUS študovalo na 
zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 31 našich 
študentov, prevažne zo štvrtých a piatych ročníkov, z čoho mobilitu na stáže využili 5 
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študenti. Na zahraničných univerzitách učiteľské mobility boli realizované 4 učiteľmi, z toho 
3 učitelia realizovali výuku a 1 školenie na zahraničných univerzitách (Tabuľka č. 6). 

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2013/2014 v rámci programu 
ERASMUS celkove  22 zahraničných študentov v anglickom jazyku z veterinárskych 
vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií z  nasledovných štátov –   Španielsko, Portugalsko, 
Taliansko, Poľsko, Turecko a Bulharsko.  

Zo zahraničia navštívilo našu univerzitu 8 učiteľov z Talianska, Španielska, Bulharska 
a Turecka, z toho 7 zahraniční učitelia boli zapojení do výučby a 1 školenia pracovníkov VŠ.   

V rámci mobility CEEPUS v akademickom roku 2013/2014 bola na UVLF 1študentka 
a na zahraničných univerzitách realizovali pobyt 3 študenti – ZAŠ.   

V  akademickom roku  2013/2014 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 Maďarsku (Miškovec), Poľsku (Varšava) 
a Chorvátsku (Záhreb).  

Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy 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 
2014/2015 boli realizované v nasledovných termínoch: 9. a 10. 6. 2014 pre študijný program  
všeobecné veterinárske lekárstvo, 10. a 11. 6. 2014 pre študijný program farmácia; 16. 6. 
2014 bol 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 2014/2015  sa konalo  10. 7. 
2014 a 25. 8. 2014.   
     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  vykonali prijímacie skúšky formou testu všeobecných 
študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma SCIO v termínoch 8. 2. 2014,  
15. 3. 2014, 12. 4. 2014, 8. 5. 2014 a 31. 5. 2014. Študijný program  hygiena potravín,  
študijný program produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia, študijný program 
bezpečnosť krmív a potravín v externej forme a študijný program trh a kvalita potravín 
v externej forme  sa v akademickom roku 2014/2015 neotváral. 

Prijímacie konanie pre záujemcov o štúdium študijných programov tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia sa v roku 2014 uskutočnilo 8. 7. 2014.  

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach na  akademický rok 
2014/2015 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. 
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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 mala podané prihlášky súčasne na študijný program 
bezpečnosť krmív a potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo  a farmácia.    

Pre akademický rok 2014/2015 pre bakalárske študijné programy a magisterský 
študijný program sa druhýkrát prijímacie skúšky organizovali mimo UVLF v Košiciach,  
a to formou testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP), ktoré organizovala firma 
SCIO.  

Počet prihlásených záujemcov do 1. ročníka doktorského štúdia v anglickom jazyku v 
akademickom roku 2014/2015 bol 86, prijatých bolo 70 a na štúdium sa zapísalo  
59 poslucháčov. Vypracovaním a prísnym uplatňovaním nových kritérií a požiadaviek  
na prijímacie konanie a prestupy študentov z iných veterinárnych škôl sa predišlo rôznym 
výnimkám, čo v minulosti viedlo k veľkému počtu vylúčení, resp. opakovaní ročníka.  
Aj napriek  značnému záujmu študentov (11) o prestup z iných univerzít  nebolo vyhovené ani 
jednej žiadosti.  

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 z Nórska, Veľkej 
Británie, Írska, Islandu, Švédska, Malty, Cypru, Grécka a Izraela.  

Prijímacie konanie na 3-ročný spoločný bakalársky program náuka o živočíchoch  
sa opätovne konalo  na partnerskej University of Nordland, Nórsko, Fakulte biologických 
vied a akvakultúry. Do prvého ročníka akademického roka 2013/2014 bolo akceptovaných  
32 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 2014 – veľtrh vzdelávania, organizované v Bratislave v dňoch  
7. až 9. 10. 2014 a veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí Pro Educo 2014 v Košiciach 
v dňoch 25. – 27. 11. 2014. 

Bola uverejnená informácia o univerzite v príručkách Kam na vysokú školu, Pred 
štartom na vysokú školu,  ako aj v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov 
venovaných štúdiu na vysokých školách.  Pravidelne boli a sú aktualizované informácie o 
ponúkaných študijných programoch na webovom sídle UVLF a na Portáli VŠ.  Prístup k 
informáciám o ponúkaných študijných programoch  na našej univerzite bol zabezpečený aj 
cez viaceré internetové portály, 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, a tiež na veľkoplošných 
obrazovkách v najväčších obchodných centrách v Košiciach.  

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 2014/2015  
sa konalo v dvoch kolách. Prvé kolo prijímacieho konania sa konalo 8. júla 2014 na UVLF  
v Košiciach. Druhé kolo prijímacieho konania pre štúdium na 3. stupni vysokoškolského 
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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. 

Na 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 48 uchádzačov 
a do druhého kola dvaja uchádzači. Zo 41 prihlásených záujemcov o doktorandské štúdium 
v internej forme štúdia bolo prijatých na štúdium 27 študentov na UVLF v Košiciach(Tabuľka 
č. 3c). Na externé vzdelávacie inštitúcie 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  27 prijatých sa do 1. ročníka zapísalo  
27 denných doktorandov a zo 7 doktorandov v externej forme sa zapísalo 6. Do internej 
formy doktorandského štúdia sa na jednotlivé externé vzdelávacie inštitúcie zapísalo  
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.  
 Zo 17 neprijatých uchádzačov na UVLF v Košiciach sa odvolali 6, na základe čoho 
boli 2 študenti po rozhodnutí Akademického senátu UVLF prijatí. 
 
e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  
 

V akademickom roku 2013/2014 v študijných programoch prvého stupňa štúdia 
ukončilo štúdium 86 absolventov, druhého stupňa štúdia 17, spojeného prvého a druhého 
stupňa štúdia 214 absolventov a v študijných programoch tretieho stupňa  vysokoškolského 
vzdelávania 24 absolventov. Celkovo ukončilo štúdium 341 absolventov (Tabuľka č. 2).  

Promócie absolventov akademického roku 2013/2014 sa konali  dňa 26. a 27. 6. 2014 
v Štátnom divadle v Košiciach.  V študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 
promovalo 66 absolventov štúdia v slovenskom jazyku a 24 absolventov štúdia v anglickom 
jazyku (z toho 1 absolventka ukončila štúdium s vyznamenaním a získala cenu rektora), v 
študijnom programe hygiena potravín promovalo 19 absolventov, v študijnom programe 
farmácia promovalo 105 absolventov (z toho 1 absolventka s vyznamenaním),  
v študijnom programe kynológia – denná forma promovalo 22  absolventov, v študijnom 
programe kynológia – externá forma promovalo 22  absolventov, v študijnom programe 
bezpečnosť krmív a potravín – denná forma  promovalo 15 absolventov, v študijnom 
programe bezpečnosť krmív a potravín – externá forma  promovali 6 absolventi, v študijnom 
programe trh a kvalita potravín – denná forma  promovali 17 absolventi (z toho 2 absolventky 
ukončili štúdium s vyznamenaním. Po druhýkrát boli promovaní absolventi spoločného 
bakalárskeho študijného programu náuka o živočíchoch za účasti akademických 
predstaviteľov University of Nordland. Štúdium v tomto študijnom programe ukončilo 21 
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 2014 bolo z absolventov prvého, druhého a spojeného prvého 
a druhého stupňa štúdia UVLF 30 evidovaných uchádzačov o zamestnanie,  
čo predstavuje spolu 11,76 % nezamestnaných absolventov. Z toho bolo 10 absolventov 
študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 9,4 % z celkového 
počtu absolventov, 1 absolvent študijného programu hygiena potravín, čo predstavuje 0,19 % 
z celkového počtu absolventov, 8 absolventov študijného programu kynológia, čo predstavuje 
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4,4 % z celkového počtu absolventov, 3 absolventi študijného programu farmácia,  
čo predstavuje 3,33 % z celkového počtu absolventov, 1 absolvent zo študijného programu 
bezpečnosť krmív a potravín, čo predstavuje 0,21 % z celkového počtu absolventov a 2 
absolventi študijného programu trh a kvalita potravín, čo predstavuje 0,34 % z celkového 
počtu absolventov.  

Na UVLF v Košiciach malo ukončiť doktorandské štúdium 30 študentov v internej 
a externej forme štúdia,  pričom ukončilo 24 (21 v dennej forme a 3 v externej forme) a šiesti 
podali žiadosť o nadštandardnú dĺžku štúdia. 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 9. apríla 2014  
sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konal  
57. ročník študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Konferencia bola s medzinárodnou 
účasťou a  prezentovaných bolo celkom 66  prác. Rokovania 57. ročníka študentskej vedeckej 
konferencie ŠVOČ prebehli v piatich sekciách: farmaceutickej a predklinickej, klinickej, 
sekcii hygieny potravín a prostredia a dvoch sekciách mladých vedeckých pracovníkov.          
Rektor UVLF na návrh jednotlivých komisií ocenil  v I. predklinickej sekcii ocenil prvým  
miestom študenta 6. ročníka GVM  Stephena Carmodyho  za prácu Genetic detection and 
analysis of BVDV isolates in clinical samples, za druhé miesto študentku Zuzanu Vilimovú 
zo 4. ročníka VVL za prácu Patológia kostných nádorov – predbežné výsledky a výskyt 
extraskeletárneho osteosarkómu, za tretie miesto študentku Monika Bratičáková zo 6. ročníka 
VVL za prácu Vplyv kationických peptidov a dietárnych nukleotidov na imunitnú odpoveď 
po vakcinácii u mačiek.  

V II. klinickej sekcii prvé miesto získal študent 6. ročníka GVM  Paul Terzer za prácu 
Prevalence of hemoparasites in snakes found in South Africa, druhé miesto študentka  
6. ročníka ŠP VVL Katarína Jantošková za prácu Parazitofauna dravcov v chovných 
zariadeniach v okrese Prievidza a tretie miesto študentka 5. ročníka ŠP VVL  Daniela 
Ďurčová za prácu Využitie ultrasonografického vyšetrenia abdominálnej oblasti koní. 

V III. sekcii – hygiena potravín a prostredia –  prvú cenu získal študent 4. ročníka ŠP 
HP Milan Berík za prácu Vplyv elektromagnetickej radiácie na semenníky potkanov, druhú 
cenu študent 6. ročníka ŠP HP Martin Januška za prácu Hodnotenie fyzikálno-chemických 
zmien počas zrecieho procesu v mäse bažanta poľovného a tretiu cenu študentka 5. ročníka 
ŠP VVL Eva Kurimská za prácu Vplyv zmeny výroby v závode Kovohuty Krompachy a ich 
dopad na zdravotný stav a vnútorné prostredie u bahníc na hospodárstve Krompachy 
a Slatina. 
 Vo IV. farmaceutickej sekcii rektor školy prvú cenu udelil študentke 5. ročníka ŠP 
farmácia Veronike Tkáčovej za prácu Možný duálny účinok extraktu lastovičníka väčšieho in 
vitro, druhú cenu študentovi 5. ročníka ŠP farmácia Martinovi Kertysovi za prácu 
Kvalitatívna a kvantitatívna analýza fenolických kyselín a flavonoidov v rode Scorzonera 
pomocou HPLC a tretiu cenu študentke 6. ročníka ŠP VVL Ivane Kubašovej za prácu Vplyv 
probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných 
enterotoxigénnymi E. coli.  

V rámci V. sekcie bakalárskeho štúdia prvá cena bola udelená študentke 2. ročníka ŠP 
kynológia Linde Kozmovej za prácu Lousianský Leopardí pes, druhá cena bola udelená 
študentke 3. ročníka ŠP kynológia Kataríne Olejárovej za prácu Plemená francúzskych 
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duričov – história a súčasnosť a tretia cena študentke 3. ročníka ŠP kynológia Veronike 
Kopčíkovej za prácu Biometria a jej využitie v kynológii. 

V dňoch 10. a 11. septembra 2014 sa v Košiciach už po deviatykrát konal seminár 
doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu a pamiatke prof. Ing. Oľgy 
Ondrašovičovej, CSc., z UVLF, dlhoročnej organizátorke a iniciátorke Súťaže o najlepšiu 
prácu doktorandov.  

Hlavným cieľom seminára je umožniť doktorandom verejne predstaviť aktivity  
a výsledky dosiahnuté vo výskume vo forme  ústnej prezentácie pred odbornou porotou i 
rovesníkmi, ako aj vo forme publikovania vo vydanom zborníku.    
  Organizátorom podujatia boli Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na podujatie sa prihlásilo 38 doktorandov.  
 Na seminári počas dvoch dní odznelo 36 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 neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných 
odborov, napr. bunková biológia, molekulárna biológia, 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, RNDr. Štefan Čikoš, CSc. (obaja ÚFHZ SAV), RNDr. Veronika Sačková, PhD., 
RNDr. Bianka Bojková, PhD. (obe PF UPJŠ), doc. MVDr. Mária Goldová, PhD., a doc. 
MVDr. Monika Pipová, PhD. (z UVLF).  

Spomedzi všetkých účastníkov komisia vybrala 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené 
poukazmi na nákup vedeckých publikácií. Ocenenými autormi sú: MVDr. Oksana 
Ivanišinová (ÚFHZ SAV), RNDr. Jana Pisarčíková (ÚFHZ SAV), RNDr. Slavomíra 
Vaníková (ÚFHZ SAV), RNDr. Mária Lalkovičová (Neurobiologický ústav SAV), MVDr. 
Oľga Danišová (UVLF), MVDr. Monika Drážovská (UVLF), RNDr. Eva Husáková (UVLF), 
Ing. Magdaléna Slížová (UVLF), MVDr. Gabriela Štrkolcová (UVLF), Mgr. Barbora 
Fecková (UPJŠ Košice), Mgr. Františka Horváthová (UPJŠ Košice) a Mgr. Edita Miková 
(UPJŠ Košice). 
  Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom 
Vedecké práce doktorandov 2014 (ISBN 978-80-971428-1-0). 
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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  2013/2014 bol spolu 236, z toho v študijnom programe veterinárna medicína 7.  
Slávnostná promócia sa konala 23. 5. 2014 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.  
        Významnou mierou 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 Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach, ktorá je organizovaná predovšetkým v rámci katedier a kliník, je plne v súlade s 
dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 (schválenom 
uznesením vlády SR č. 766/2007). Je zameraná na nasledovné štyri 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 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 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 244 tvorivých 
pracovníkov UVLF, na ktorých pripadalo v roku 2014 69 domácich grantov, t. j. na 1 
tvorivého pracovníka pripadá 0,28 grantu, resp. na jeden grant pripadá 3,53 tvorivého 
pracovníka. To znamená, že traja až štyria tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného domáceho 
grantu.  V roku 2014 UVLF získala 904 685 EUR na riešenie projektov v rámci domácich 
grantových agentúr,   pričom na jedného tvorivého pracovníka pripadalo cca 3 707  EUR 
(Tabuľka č. 19). 

Faktom ostáva, že UVLF 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 
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 2014 bolo akceptovaných  
924 publikačných jednotiek, z tohto počtu bolo 78  akceptovaných publikácií v CC a 16 
publikácií registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). 
V databáze CREPC má UVLF za rok 2014 evidovaných 1194 citácií, z toho 982 citácií je 
v kategórii 1 a 2, registrovaných v SCI (Tabuľka č. 14). UVLF získala v roku 2014 finančné 
prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty vo výške 94 662 EUR (Tabuľka č. 20). 

 
.  
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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. 

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 prešlo výraznou modernizáciou. UVLF  
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 a odmeňovanie príspevkov  
z jednotlivých pracovísk univerzity. Redakcia má snahu naďalej uverejňovať v každom čísle 
aspoň jednu tretinu príspevkov zahraničných autorov. V roku 2014 vedenie univerzity zaslalo 
prihlášku o zaradenie časopisu Folia Veterinaria do databázy WOS. 

 
Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 
 

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 UVLF 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 2014 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 spoluspravodajský 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.  
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Vedecko-výskumná činnosť NRL UVLF bola 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 zahŕňala 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 roku 2014 bolo vyčlenených na činnosť laboratória  
v rámci dotácie z účelovej činnosti (špecifické výdavky) 71 009 EUR. V rámci podnikateľskej 
činnosti priamou objednávkou praxe (firmami zo SR, resp. z EÚ) bolo vypracovaných  
194 expertíznych stanovísk  a 23 zonálnych registračných správ v celkovom finančnom 
objeme 75 067,24 EUR. 
 

Klinické laboratórium kliniky prežúvavcov  
 

Pracovisko je odborne spôsobilé vykonávať objektívne a nezávislé skúšky, vyšetrenia 
a analýzy biologického materiálu (krv, moč, mlieko, trus a pod.), ako aj pôdy, rastlín, krmív, 
potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu na vybrané organické a anorganické ukazovatele. 
Činnosť klinického laboratória bola zameraná hlavne na: 

b) klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej 
produkcii a reprodukcii  potravinových zvierat (preventívna diagnostika a kontrola 
zdravia zvierat); 

c) riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu v rámci vedecko-výskumnej 
činnosti v oblasti porúch zdravia so zameraním hlavne na látkový metabolizmus 
zvierat s ďalšou nadväznosťou aj na zdravotný stav ľudskej populácie (pri riešení 
projektov VEGA 1/0592/12 „Lipomobilizačný syndróm z pohľadu metabolizmu  
a imunológie“, VEGA 1/0730/12 „Výskum porúch pohybového aparátu 
hovädzieho dobytka z aspektu zdravotne závažných anaeróbnych infekcií 
baktériami Fusobacterium nodosus a Dichelobacter nodosus“, VEGA 1/0812/12 
„Uplatnenie novších metód v klinicko-laboratórnej diagnostike ochorení 
hospodárskych zvierat“, VEGA 1/0447/14 „Bielkoviny krvného séra a ich využitie 
ako biomarkerov v diagnostike ochorení u hospodárskych zvierat“, a projektu 
APVV-0701-11 „Riešenie porúch pohybového aparátu hovädzieho dobytka  
s dôrazom na zdravotne závažné anaeróbne infekcie baktériami Fusobacterium  
a Dichelobacter“); 

d) skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri teoretickej a praktickej výučbe 
odborných disciplín v oblasti klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb zvierat (1. 
a 2. stupeň vzdelávania), riešení diplomových prác študentmi, dizertačných prác 
doktorandmi; 

e) na konzultačnú a poradenskú činnosť spojenú s preventívnou diagnostikou porúch 
zdravia v rámci spolupráce s poľnohospodárskymi podnikmi pri riešení problémov 
živočíšnej výroby a chovateľskej praxe (napr. ŠPP Zemplínska Teplica, PD 
Čečejovce, Kluknava, Litmanová, PD Bottovo, PD Ondava Stropkov, PD 
Rejdová, PD Vinohrady Choňkovce, Poliakovce); 

f) spoluprácu a riešenie úloh a aktuálnych problémov aj s inými pracoviskami  
v rámci  univerzity (katedra anatómie, histológie a fyziológie, katedra biológie  
a genetiky, katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat, katedra mikrobiológie  
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a imunológie, katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie, katedra 
farmácie, farmakológie a toxikológie, katedra epizootológie a parazitológie, 
katedra hygieny a technológie potravín, klinika malých zvierat, klinika koní  
a ďalšie), ako aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (krajské  
a regionálne veterinárne a potravinové správy v rámci SR) a s pracoviskami 
laboratórnej diagnostiky (Štátne veterinárne a potravinové ústavy SR, Centrum 
biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVLF  
v Košiciach a Neuroimunologického ústavu SAV, Lekárskej fakulty UPJŠ Košice,  
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice).  

 
Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného 

prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia: 
- automatický biochemický analyzátor ALIZE (Lisabio, Francúzsko) – vyšetrenie 

bielkovinového, energetického, hepatálneho, enzymatického profilu, 
- automatický hematologický analyzátor BC-2800 Vet (Shenzen Mindray Bio-Medical 

Electronics Co., Čína) – vyšetrenie hematologického profilu, 
- automatický acidobázický analyzátor ABL 5 (Radiometer Copenhagen, Dánsko) – 

vyšetrenie acidobázického profilu, 
- automatický analyzátor krvných plynov a iónov Stat Profile pHOx Plus L (Nova 

Biomedical, USA), 
- spektrofotometer Specord (Carl Zeiss Jena, Nemecko) – vyšetrenie celkových lipidov, 

neesterifikovaných mastných kyselín, celkového bilirubínu, celkových immunoglobulínov, 
- A Analyst 100 (Perkin Elmer) – vyšetrenie vybraných makro- a mikroprvkov krvného séra, 

bachorového obsahu, mlieka, trusu metódou plameňovej absorpčnej spektrofotometrie, 
- automatický fotometer pre odčítanie hodnôt absorbancie roztokov v mikrotitračných 

platniach Opsys MR (Dynex Technologies, USA) – stanovenie koncentrácie vybraných 
proteínov akútnej fázy v krvnom sére a mlieku, stanovenie koncentrácie tyroidných 
hormónov, vybraných protilátok, 

- poloautomatický štvorkanálový koagulometer Behnk CL-4 (Behnk Elektronik GmbH, 
Nemecko) – vyšetrenie koagulačných parametrov,  

- autometický elektroforetický systém Hydrasys (Sebia, Francúzsko) – stanovenie 
bielkovinových frakcií krvného séra a izoenzýmov, 

- OPTIMA 2100 (Perkin Elmer) – vyšetrenie koncentrácie ťažkých kovov  
v biologickom materiáli metódou optickej emisnej spektrofotometrie, 

- systém HPLC (Perkin Elmer) – stanovenie koncentrácie vitamínu E, 
- digitálny veterinárny diagnostický ultrazvuk SonoScape A5V.  
 

V roku 2014 bolo vyšetrených celkom 1486 vzoriek biologického (krv, moč, 
bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány) a rastlinného materiálu v nasledovnom 
druhovom zastúpení: prežúvavce 1003, ošípané 146, psy a mačky 22, kone 12, voľne žijúce 
zvieratá 104, hlodavce 180, hydina 18 a ZOO zvieratá 1 vyšetrených vzoriek. 

V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých 
metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz –  hematologický profil 656, 
bielkovinový profil 4244, energetický profil 2583, enzymatický a hepatálny profil 3687, 
acidobázický profil 278, makro- a mikrominerálny profil 5662, vitamínový profil 16.  
V ďalšom biologickom materiáli bolo vykonaných celkovo 597 analýz. 

V rámci poradenskej a konzultačnej činnosti v poľnohospodárskych a chovateľských 
podnikoch bola riešená zdravotná problematika celkovo u 591 zvierat, z čoho u 347 ks 
hovädzieho dobytka, 24 oviec a kôz, 120 muflónov, 80 jeleňov a 20 danielov. 
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Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat UVLF v Košiciach 
 
Referenčné pracovisko pre výživu a produkčné zdravie zvierat zabezpečuje výskumnú, 

analytickú odbornú, organizačnú a konzultačnú činnosť pedagogicko-výskumnými  
a technicko-administratívnymi pracovníkmi ústavu. Pôsobnosť referenčného pracoviska bola 
v roku 2014 v hlavnej miere smerovaná do nasledovných oblastí: 
1. Analytická a výskumná činnosť  bola vykonávaná v rámci riešenia výskumných úloh 

grantových projektov KEGA – Dietetika a tvorba produkčného zdravia zvierat nasledovne: 
- Pri monitoringu kvality a nutričnej hodnoty krmív a kŕmnej dávky bolo v rámci riešenia 

grantového projektu v závislosti na pôdno-klimatických podmienkach analyzovaných 
spolu 95 vzoriek na posúdenie nutričnej a dietetickej  hodnoty krmív a vplyvu na  úroveň 
výživy. Zistené výsledky boli analyzované, spracované a obhájené v rámci študentských 
diplomových prác a v troch článkoch na vedeckej konferencii Lazarove dni výživy  
a veterinárnej dietetiky XI.  

- Analýza úrovne bachorovej stráviteľnosti neutrál detergentnej vlákniny  
a degradovateľnosti dusíkatých látok v krmivách a kŕmnych dávkach bola v 
experimentálnych podmienkach stanovená metódou in situ u fistulovaných zvierat a in 
vitro metódou Daisy inkubátor bolo spolu analyzovaných 56 vzoriek. Výsledky analýz 
boli spracované v obhájenej diplomovej práci a boli súčasťou spracovanej a obhájenej 
dizertačnej práce. Analyzované výsledky boli spracované a publikované vo vedeckých 
publikáciách a na konferencii.  

- V rámci analýzy vplyvu úrovne výživy na bachorový a  intermediárny metabolizmus pre 
posúdenie adaptácie bachora v peripartálnej fáze dojníc a vplyvu na úroveň metabolickej 
transformácie bielkovinového, sacharidového a tukového metabolizmu dojníc bolo spolu 
vyšetrených 12 chovov s úrovňou výživy a produkcie na úrovni 8 – 10 tis. litrov ročne. 
Výsledky boli v rámci grantového projektu VEGA spracované do troch monografií 
a čiastkové výsledky boli prezentované aj vo vedeckej práci. Súčasťou riešenia tejto 
problematiky boli aj terénne výjazdy pre realizáciu praktických cvičení pre študentov 4. 
ročníka VVL v rámci spracovania seminárnej práce „Biologická kontrola úrovne výživy, 
produkcie a zdravia stáda na úrovni chovu“.  

- Pri biologickom hodnotení výživy monogastrických zvierat bol v chovateľských 
podmienkach v kŕmnych experimentoch analyzovaný prídavok syntetických aminokyselín  
s cieľom hodnotenia vplyvu bilancie aminokyselín na produkčné a metabolické parametre, 
konverziu krmiva a ekonomiku odchovu podľa rastných fáz u ošípaných. V 
chovateľských podmienkach bol hodnotený vplyv prídavku humínových kyselín a zeolitu 
na rastové, produkčné a metabolické ukazovatele odchovu hydiny a ošípaných  
v hodnotených rastových fázach ako súčasť prípravy grantového projektu. 

2. Prednášková a osvetová činnosť bola zameraná na popularizáciu a prenos vedeckých 
poznatkov do praxe.  V roku 2014 boli v rámci SR prednesené výsledky vyšetrení, 
objektívne závery experimentálnych prác, ale aj sumarizácie výsledkov v rámci 
monitorovania súčasného stavu výživy a produkčného zdravia v chovoch. Výsledky boli  
prezentované spolu na 14 prednáškach pre riadiacich pracovníkov v chove dojníc a oviec, 
pre veterinárnych lekárov – špecialistov na výživu a dietetiku zvierat. 
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VI.  HABILITA ČNÉ 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 2014 právo vykonávať habilitačné a inauguračné konania  
v jedenástich študijných odboroch (8 v poľnohospodárskych, 2 v prírodných a 1 v lekárskych  
a farmaceutických vedách) (Tabuľka č. 17) Dňa 29. 5. 2014 bolo univerzite pod číslom 2014-
7938/23941:7-15A0 doručené rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o odňatí práva na vykonávanie habilitačných konaní a inauguračných pokračovaní 
v študijnom odbore 6.3.7 infekčné a parazitárne choroby zvierat ((Tabuľka č. 18). 

V roku 2014 boli Vedeckou radou UVLF v Košiciach schválené a ukončené  
4 habilitácie a schválením vo vedeckej rade UVLF v Košiciach boli ukončené 4 inauguračné 
konania, ktoré všetky boli predložené ministrovi MŠVVaŠ na ďalšie pokračovanie. Počet 
neukončených habilitačných konaní k 31. 12. 2014 bolo 4 a inauguračných konaní 2 (Tabuľka 
č. 7 a 8). 
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VII.  ZAMESTNANCI  UVLF V KOŠICIACH 
 
UVLF zabezpečuje širokú škálu študijných programov v bakalárskom, magisterskom, 

doktorskom a doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje premyslenú politiku v oblasti ľudských 
zdrojov. Hoci kritériá na zvyšovanie kvalifikácie pedagógov a vedeckých pracovníkov sú na 
univerzite vysoké, UVLF sa dlhodobo darí udržiavať priaznivý kvalifikačný profil. Je to aj 
odraz systematickej práce v oblasti práce s ľudskými zdrojmi, na čo nadväzuje systém 
štruktúry funkčných miest v kombinácii s pozitívnou motiváciou ku zvyšovaniu si 
kvalifikácie. Menej povzbudivá je veková štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov 
a docentov. Aj keď sa štatisticky nevymyká celoslovenskému priemeru, s daným stavom nie 
sme spokojní a hľadáme vnútorné rezervy, ako tento stav zlepšiť. Aj celkový priemerný vek 
pedagógov sa medziročne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že novelou zákona o vysokých 
školách bol vek odchodu pedagógov do dôchodku posunutý z pôvodných 65 na súčasných  
70 rokov, a tým nedochádza k prijímaniu nových, mladých pedagógov. 

V roku 2014 bolo uskutočnené 1 výberové konanie na obsadenie funkčného miesta 
profesora, 3 výberové konania na obsadenie funkčného miesta docenta a 29 výberových 
konaní na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa (Tabuľka č. 9). 

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesora v roku 2014 
obsadila prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc. Funkčné miesta docentov po úspešnom 
výberovom konaní obsadili doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., doc. MVDr. Vladimír 
Macák, PhD., a doc. RNDr. Alexander Hudák, PhD. Miesta asistentov  po predchádzajúcom 
výberovom konaní obsadili Mgr. Veronika Tkáčová, Mgr. Milan Horný, RNDr. Štefan 
Mazáň, MVDr. Jana Teleky, RNDr. Valéria Verebová  a miesta odborných asistentov po 
predchádzajúcom výberovom konaní obsadili MVDr. Lucia Sabová, PhD., MVDr. Marián 
Korének, CSc., RNDr. Jarmila Harvanová, PhD., RNDr. Monika Šuleková, PhD.,  MVDr. 
Ľuboslava Lohajová, PhD., MVDr. Rudolf Hromada, Ing. Ladislav Takáč, PhD., MVDr. Ján 
Bílek, PhD., MVDr. Radoslava Vlčková, PhD., MVDr. Vladimír Petrilla, PhD.,  MVDr. 
Katarína Vdoviaková, PhD., MVDr. Lenka Krešáková, PhD., MVDr. Beáta Koréneková, 
PhD., MVDr. Jana Maľová, PhD., Mgr. Martin Zborovjan, PhD., MVDr. Tomáš Mihók, 
PhD., MVDr. Zuzana Lacková, PhD., RNDr. Zuzana Dičáková, PhD., MVDr. Jana Koščová, 
PhD., MVDr. Mária Kuricová, PhD., RNDr. Peter Očenáš, PhD., MVDr. Zuzana Farkašová, 
PhD., MVDr. Mária Martonová, PhD., MVDr. Denisa Toropilová, PhD. 

  
V roku 2014 boli realizované dve výberové konania na obsadenie funkcie vedúceho 

zamestnanca, a to výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho katedry farmaceutickej 
technológie a výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho študijného oddelenia. 

K 31. 12. 2014 na UVLF v Košiciach bolo zamestnaných 210 učiteľov, 34 vedecko-
výskumných pracovníkov a 320 ostatných zamestnancov (Tabuľka č. 10). 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 14,8 % pedagogického 
zboru reprezentujú profesori, 19,5 % docenti, 49 % odborní asistenti s vedeckou alebo 
akademickou hodnosťou a 16,7 % učitelia bez vedeckej hodnosti.  

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 
mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2014 bol zachovaný trend počtu pedagógov 
UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane počtu tzv. osobodní (Tabuľka č. 11).  

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.  
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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 
2013/2014 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme sociálnych a motivačných štipendií. 

 
Sociálne štipendiá 

 
V akademickom roku 2013/2014 o sociálne štipendium požiadalo 442 študentov  

a  priznané bolo 384 študentom v celkovej výške 491 855,00 EUR.  Štipendium z vlastných 
zdrojov univerzity bolo vyplatených 16 študentom vo výške 9 760,00 EUR. 

 
Motivačné štipendiá 

V akademickom roku 2013/2014 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 86 
415,00 EUR, ktoré boli priznané 251 študentom, z toho 71 040,00 EUR  za dosiahnutie 
vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 48 študentom.  

Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a ukončenia 
štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 155 študentom vo výške 15 375,00 EUR. 

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 roku 2013/2014 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 UVLF 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 965 žiadostí študentov  
o ubytovanie.  Ubytovanie bolo pridelené 733 študentom denného štúdia, 12 študentom 
tretieho stupňa štúdia a 118 študentom zahraničného štúdia.  Poplatok za ubytovanie pre 
študentov v dvojposteľovej izbe je 60,00 EUR, v trojposteľovej izbe 53,00 EUR.   

Od 19. 6. 2012 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. 
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Oddychové zóny 
V areáli UVLF v Košiciach v roku 2014 boli upravené a pribudli nové oddychové 

zóny, ktoré slúžia najmä študentom. 

 

 
Odborno-záujmové aktivity študentov  
 

V akademickom roku 2013/2014 sa tak ako v predchádzajúcich rokoch na UVLF 
v Košiciach rozvíjala činnosť odborno-záujmových klubov, predovšetkým Kynologického 
klubu, Aqua Terra klubu, Klubu poľovníckej kynológie, Chovateľského klubu, Kynologického 
klubu Darco, Flóra klubu, Klubu chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov, Klubu 
sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, a Mineralogického klubu. Na základe požiadaviek 
a záujmu zo strany študentov bol založený nový klub –  Včelársky klub. Súčasne rozvíjal 
svoju činnosť Spolok košických študentov farmácie a študenti študijného programu všeobecné 
veterinárske lekárstvo založili klub  IVSA Slovakia, ktorý bol prijatý do medzinárodnej  
asociácie veterinárnych študentov.  

Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu UVLF 
v Košiciach.  

 
Kynologický klub  

V kynologickom klube (KK) pôsobí 23 členov z radov študentov UVLF, ktorí majú v 
držbe 20 psov, a jeden externý člen. Na  členskej schôdzi 18. 11. 2014 bol zvolený nový 
výbor v zložení predseda Bc. Zuzana Šmotková, podpredseda Justýna Špaková, tajomník 
Veronika Lörinczová,  výcvikár  Tomáš Lištiak, pomocný výcvikár Daniel Kaleta. 

Klub  v akademickom roku 2013/2014 usporiadal viacero podujatí, mnohé z nich v 
spolupráci s Košickou kynologickou záchrannou brigádou, s ktorou KK úzko spolupracuje, 
čoho dôkazom je aj aktívna účasť našej členky so psom MVDr. Lucie Kulichovej, externého 
člena MVDr. Ladislava Stacha a garanta klubu MVDr. Petra Smrča, PhD., nielen na 
tréningoch, ale aj na 14-tich pátracích akciách v teréne po nezvestných osobách (MVDr. 
Ladislav Stacho sa dokonca zúčastnil  na záchranných prácach v Bosne po katastrofických 
záplavách v lete 2014). V dňoch 6. –  8. 9. 2013 usporiadali v  areáli KK UVLF Výcvikový 
víkend s Jánom Dírerom, výcvikárom KK Dog and Wolf Turčianske Kľačany,  s početnou 
účasťou členov a študentov UVLF. V dňoch 11. –  12. 10. 2013 pod záštitou rektora UVLF 
usporiadal klub úspešný 23. ročník Pretekov o pohár rektora UVLF. O úspechu tejto akcie 
hovoria nielen pochvalné ohlasy divákov, ale aj hojná účasť 16-tich súťažiacich dvojíc. V 
tomto termíne sa súčasne konali aj skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO 
stupeň BH s účasťou 4 dvojíc. Ďalšou spoločnou akciou boli 19. 10. 2013 Interné preteky so 
zadaním skúšky vo vyhľadávaní zavalených osôb v ruinách a 12. 4. 2014 Branné preteky 
kynológov – kvalifikačné preteky pre oblasť východ. 
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Členovia klubu sa zúčastnili na Výcvikových dňoch záchranárskych tímov na ploche 
organizované SARDA v Malackách 15. – 19. 5. 2014 a v Gelnici  na medzinárodnom 
súčinnostnom záchranárskom cvičení Gelnica Rescue 4. –  8. 6. 2014.   

Členovia  KK participovali na realizácii praktickej výučby predmetu záchranárska 
kynológia,  poskytli svojich psov v prípade potreby darovania krvi pre pacientov kliniky 
malých zvierat,  reprezentovali náš klub a našu univerzitu na rôznych kynologických 
športových a chovateľských akciách, prezentovali činnosť klubu pri zahájení školského roku 
pre 1. ročníky či na Dni detí na UVLF.  

KK dosiahol mnohé úspechy na rôznych súťažiach. Medzi najväčšie úspechy patrilo 3. 
miesto MVDr. Ladislava Stacha vo výkone záchranárskych psov na Majstrovstvách 
Slovenska – Memoriál Oľgy Mistríkovej, 5. miesto Michaely Balušíkovej so psom Rayenom 
na Majstrovstvách Slovenskej republiky v BVK Nová Baňa,  v oblastných súťažiach  Zuzana 
Šmotková získala so svojimi psami dve prvé miesta a Veronika Lörinczová so psom NO Car 
Ziva dog Family získala viacero umiestnení na prvých troch miestach. 
 
Aqua Terra klub 

Aqua Terra klub (ATK) v spolupráci s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich 
zvierat sa v roku 2014 opakovane podieľal na pedagogickom procese pre  slovenských 
i zahraničných študentov UVLF poskytnutím zvierat a priestorov. Klub pokračoval v chove 
a odchove už zabehnutých druhov zvierat, organizoval exkurzie pre materské a stredné školy 
v Košiciach, realizoval expozitúru plazov v spolupráci s Botanickou záhradou UPJŠ Košice, 
pokračoval v spolupráci so ZOO Bojnice a ZOO Košice. Členovia klubu sa zúčastňovali na 
teraristických burzách v Prešove a v Košiciach, spolupracovali na organizácii VT dní, a tak 
ako každoročne organizovali pre bývalých a súčasných členov za účasti pozvaných 
odborníkov stretnutia, v rámci ktorých odznievajú aj odborné prednášky. Priebežne 
usporadúval náborové prednášky pre študentov 1. ročníka UVLF a členské schôdze členov 
a sympatizantov ATK. V roku 2014  bolo realizované dokončenie nových terárií v expozitúre, 
niektoré komplexné brigády prispeli ku skvalitneniu pracovného prostredia, čistote a poriadku 
ATK, v ktorom bolo aj čiastočné obnovené vybavenie zachovalým kancelárskym nábytkom 
a boli vyradené staré a poškodené akváriá. Výrazne sa znížil chov hlodavcov za účelom 
kŕmenia, čím sa odstránilo  znečisťovanie a nedostatky v hygiene spojené s ich chovom. 

Zodpovedným odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti  a prevencie je 
MVDr. Ladislav Molnár, PhD., prednosta Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
UVLF v Košiciach. Činnosť klubu je riadená vedúcou klubu. Je ňou Lucia Černegová, ktorá  
bola taktiež poverená fyzickým prevzatím majetku klubu. Klub hospodári z vyčleneného 
rozpočtu UVLF. V roku 2014 hospodáril s pridelením 1000 EUR, za ktoré bolo zabezpečené 
kúpenie krmiva pre zvieratá, vybavenie akvárií, terárií a ostatného inventáru. Ostatné náklady 
spojené s chodom ATK si študenti hradili z vlastných zdrojov.  

Realizuje sa pravidelná inventarizácia majetku. Nábytok a zariadenie je v značnej 
miere amortizované a v rámci zabezpečenia  výučby povinných a povinne voliteľných 
predmetov by bola potrebná jeho čiastočná modernizácia (stoličky, stoly, plátno). Garant 
klubu realizoval niekoľko návštev  s riaditeľom ŠD UVLF v Košiciach z dôvodu zistenia 
prípadných nedostatkov. Počas návštev sa nezistili žiadne problémy a bola vyslovená 
obojstranná spokojnosť s poriadkom, organizáciou a celkovým dojmom z práce študentov. 
 
Klub poľovníckej kynológie  

Klub poľovníckej kynológie združoval v roku 2014 spolu 20 členov z radov študentov 
(18  študentov  študijných programov VVL, HP, kynológia a  2 zahraničných študentov) ako 
aj 5 zamestnancov UVLF. Činnosť klubu sa tradične zameriava na pomoc pri výkone práva 
poľovníctva v účelových revíroch UVLF, v ktorých sa členovia so svojimi zverencami  
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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 III.- 
poľovné psy. Členovia klubu dosiahli so svojimi psami mnoho úspechov aj na rôznych typoch 
výstav a skúšok z výkonu poľovných psov. Veľa hodín  a úsilia venovali aj brigádnickej 
činnosti pri údržbe a zveľaďovaní psincov v  kynologickom areáli  za Hornádom.  
 
Flóra klub 

V akademickom roku 2013/2014 sa počet študentov v klube po odchode   poslucháčov  
záverečných ročníkov stabilizoval na 23. 

Činnosť členov Flóra klubu bola po konzultácii s garantom klubu sústredená na  
pestovanie a rozmnožovanie rastlín a zvýšenú starostlivosť o vzhľad zelene v areáli školy. Na 
členskej schôdzi dňa 18. 2. 2014  boli požiadaní členovia klubu, aby v rámci svojho  záujmu a 
individuálneho  rozvoja nahlásili, ktoré rastliny by radi pestovali, aby sa zabezpečil nákup ich 
semien. Keďže  systém starostlivosti  a služby polievania rastlín pestovaných v skleníku č. 1   
UVLF  sa z minulého roku osvedčil, predseda klubu Miroslav Martiš navrhol, aby sa opäť 
zaviedli  aj v tomto roku. Na návrh garanta klubu  sa opätovne začali pestovať muškáty pre 
potreby výsadby v areáli školy a átriách študentských domovov. Členovia klubu sa podieľali 
na výsadbe muškátov do kameninových kvetináčov v areáli univerzity a ich polievaní. Dňa 7. 
5. 2014  sa uskutočnila  brigáda  zameraná na úpravu zelene a výsadbu muškátov v átriách 
študentských domovov. Ďalšia schôdza  klubu bola 8. 5. 2014 za účelom zhodnotenia plnenia 
úloh. Predseda klubu zhodnotil  aktivitu  členov počas  brigády a navrhol letnú službu  o zeleň 
v areáli školy a v skleníkoch UVLF. V októbri  členovia klubu všetky muškáty vybrali z 
kameninových  črepov a narezkovali ich pre ďalšie pestovanie. V priebehu zimných mesiacov 
dopestujú  muškáty, ktoré sa vysadia v budúcom  roku. 

V spolupráci s katedrou  farmakognózie a botaniky sa členovia klubu dohodli, že sa 
budú starať aj o políčka s liečivými rastlinami, najmä v letnom období, keď nie je výučba. 
Členovia klubu  pomáhali najmä pri polievaní a okopávaní políčok liečivých rastlín.   

   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.  
 
Chovateľský klub 

Chovateľský klub UVLF sa prostredníctvom svojich pätnástich členov aj v 
akademickom roku 2013/2014 podieľal na rozvoji chovateľstva medzi študentmi UVLF. 
Členovia klubu sa zapájali do chovateľského a vystavovateľského života v rámci Slovenského 
zväzu chovateľov. 

V súčasnosti sa v klube chovajú ušľachtilé morčatá, zdrobnené králiky, králiky 
plemena rex, holíčsky modrý, vodná a hrabavá hydina, škrečky, holuby plemena damascén, 
texan a talianska sovka, juhoamerické činčily a japonské prepelice. Morčatá sú plemien 
anglické hladké a anglický crested, americký crested, US teddy,  rozeta, sheltia, merino, 
peruánec a lunkária a boli importované z ČR, Rakúska, Nemecka, Holandska a Švédska. 
Zdrobnené králiky sú plemien zdrobnený králik s normálnou srsťou – ohnivák, bielopesíkatý, 
kuní, zdrobnené barany – rhônsky, japonský, divoko sfarbený a strakáč, zdrobnený so 
saténovou srsťou a zdrobnený rex. Takmer z každého druhu chovaných zvierat sa nám 
podarilo v roku 2013/2014 odchovať mláďatá a tie boli vystavované na výstavách v rokoch 
2013 a 2014. 
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Zvieratá z Chovateľského klubu UVLF boli používané pre potreby výučby na ústave 
chovu zvierat – predmet zootechnika, klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, 
ústave fyziológie, ústave farmakológie a ústave anatómie. 

Chovateľské akcie, na ktorých sa zúčastnili členovia Chovateľského klubu UVLF 
v priebehu akademického roku 2013/2014 boli nasledovné: Celoštátna výstava mladých 
králikov v Košiciach, Celoštátna výstava drobných zvierat v Nitre, Špeciálna klubová výstava 
ušľachtilých morčiat Praha, Špeciálna klubová výstava Klubu chovateľov králikov národných 
plemien a rexov, Špeciálna výstava zdrobnených králikov Nitrianske Rudno, Celoštátna 
výstava. Počas výstavných sezón 2013 a 2014 sa členom Chovateľského klubu mimoriadne 
darilo. Na celoštátnych výstavách získali množstvo ocenení, zatiaľ posledným je titul Majster 
SR na Celoštátnej výstave v Nitre, ktorá sa konala v dňoch 22. – 23. 11. 2014. 
 
Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom UVLF združujúcim  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 Únie vzájomnej pomoci v Košiciach. Počet aktívnych členov klubu je 12.  
V akademickom roku 2013/2014 došlo k organizačnej zmene vo výbore. Na funkčné miesto 
predsedu bola zvolená Műllerová Erika, podpredsedom a zároveň výcvikárom sa stala 
Dzurillová Zuzana a pokladníkom Čierna Martina. Študenti sú nápomocní aj pri praktických 
ukážkach pre študentov ŠP kynológia.  
 
Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

Klub v spolupráci s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat pokračoval 
pri realizácii výučby v slovenskom a zahraničnom pedagogickom procese pre študentov 
UVLF v Košiciach, kde poskytuje zvieratá. V súčasnosti sa v klube chovajú myši, morčatá, 
králiky, laboratórne potkany, pieskomily, činčily a fretky. Rozšíril sa počet druhov zvierat, 
hlavne exotických vtákov (papagáj vrabčí, rozela, neofemy, papagáj spevavý a iné). V blízkej 
budúcnosti plánuje odchov vakoveveričiek a  tiež odchovy vtákov. Členovia klubu sa 
zúčastňovali akcií pre deti (MDD, Mikuláš a iné), venovali sa a venujú sa pomoci zvieratám 
v núdzi v spolupráci so súkromným azylom pre malé cicavce Drobec. Priebežne usporadúvali 
náborové prednášky pre študentov I. ročníka a členské schôdze členov a sympatizantov  
klubu.  

V akademickom roku 2013/14 sa realizovali v priestoroch klubu početné interiérové 
úpravy (elektroinštalačné práce, výmena skiel na oknách, úprava maľovky, oprava sklenených 
výplní dverí a pod.). Bol doplnený nábytok z vyradených materiálov IVVL a LF UPJŠ 
v Košiciach a študenti si tiež vlastnoručne vyskladali policové zostavy pre klietky.  

Vnútornú organizáciu určuje organizačný poriadok klubu. Činnosť klubu riadi vedúca 
klubu, študentka 5. ročníka ŠP VVL Barbora Sláviková. V súčasnosti má klub 16 riadnych 
členov a 15 čakateľov.  

Klub hospodári z vyčleneného rozpočtu UVLF Košice, v roku 2014 to bolo 1 000 
EUR, za ktoré boli zakúpené chovateľské potreby, klietky a krmivo pre zvieratá. Ostatné 
náklady spojené s chodom klubu si študenti hradia z vlastných zdrojov.  

Zodpovedným odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti a prevencie je 
klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF v Košiciach zastúpená prednostom 
MVDr. Ladislavom Molnárom, PhD., a odborným garantom klubu MVDr. Edinou 
Sesztákovou, PhD. Garant klubu samostatne, ale aj spolu s prednostom kliniky vtákov, 
exotických a voľne žijúcich zvierat realizovali niekoľko neohlásených návštev klubu 
z dôvodu kontroly, príp. predchádzania prípadných nedostatkov. Počas týchto návštev neboli 
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zistené žiadne nedostatky a bola vyslovená obojstranná spokojnosť s  organizáciou  činnosti 
klubu a prácou študentov. 
 
Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov  

Členmi sokoliarskeho a rehabilitačného krúžku sú prevažne študenti ZAŠ štúdia 
v počte 18 študentov.  V krúžku pracuje aj 6 slovenských študentov. Študenti svojpomocne 
adaptovali priestory a vonkajšie voliéry, kde majú v držbe 8 dravcov. Okrem týchto jedincov 
sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované a hendikepované jedince, ktoré pochádzajú 
z činnosti rehabilitačnej stanice. Zúčastňovali sa pravidelných stretnutí, spolupracujú 
s materskými  a základnými školami, kde realizovali demonštrácie a ukážky.  

Činnosť klubu riadi vedúca krúžku Michelle Mullvaney, ktorá zorganizovala výjazd 
na Národné sokoliarske stretnutie v Sečovciach. Študenti krúžku sa zúčastňujú pravidelnej 
klinickej stáže nad rámec povinnej výučby. Pomáhali ošetrovateľskému personálu pri 
starostlivosti o hospitalizované zvieratá.  

Pridelené finančné prostriedky vo výške 1000 EUR boli použité na nákup chladničky 
s mrazničkou, sokoliarskych potrieb a materiálu na úpravu voliér. Ostatné náklady si študenti 
hradia z vlastných prostriedkov.  

Zodpovedným odborným garantom chovu, veterinárskej starostlivosti  a prevencie je 
klinika vtákov, exotických a voľne zvierat UVLF v Košiciach v zastúpení  MVDr. 
Ladislavom Molnárom, PhD., prednostom kliniky, ktorý počas viacerých náhodných kontrol 
mohol len konštatovať, že klub pracuje organizovane a efektívne  k spokojnosti všetkých 
zúčastnených strán.  
 
Mineralogický klub 

Rok 2014 priniesol pre klub veľa zmien. Na schôdzi dňa 26. 2. 2014 prebehla voľba 
nového predsedu, kedy si členovia zvolili spomedzi seba študentku Evu Holotovú. V polovici 
marca sa niekoľko členov zúčastnilo burzy minerálov v Prešove. Rok svojej činnosti klub 
oslávil dňa 18. 3. 2014 a dohodol sa na kúpe minerálov a odbornej literatúry. Za čestného 
člena klubu bol odsúhlasený MVDr. Rastislav Petrovič, PhD.  

Pri príležitosti organizovania ŠVOČ na UVLF 9. 4. 2014 sa klub prezentoval výstavou 
fotografií pod názvom Srdce kameňa. Dňa 6. 4. 2014 klub inštaloval vitríny v priestoroch 
ústavu biológie, zoológie a rádiobiológie, kde sú  vystavené minerály zo zbierky. Priebežne sa 
dokupovalo vybavenie pre prácu v teréne, ako aj ďalšia literatúra, ktorá pomáha pri určovaní 
minerálov. Nový akademicky rok sa začal náborom nových členov do klubu. Momentálne  je 
počet členov klubu 13.   

Klub si dal vyrobiť novú pečiatku s vynoveným emblémom. V Spravodajcovi UVLF v 
Košiciach uverejnil niekoľko článkov o činnosti klubu. Okrem spoločnej práce na univerzite 
navštevuje rôzne mineralogicky zaujímavé a dostupné lokality, ako napríklad Dubník a 
Ladomirov, kde našiel ďalšie nerasty, čo obohatili zbierku, ale aj poznanie a presvedčenie, že 
slovenská príroda má okrem krásnej fauny a flóry stále čím prekvapiť, a to širokou škálou 
nerastov.  

Záujem a snaha klubu a jej samotných členov je aj naďalej napredovať vo vedení 
klubu, rozšíriť poznanie a činnosť aj smerom k ostatným vzdelávajúcim inštitúciám, ako aj 
s niektorými odbornými inštitúciami kooperovať. 
 
Včelársky klub 

S účinnosťou od 18. 2. 2014 oficiálne vznikol na pôde našej univerzity Včelársky klub 
na podnet študentov UVLF v Košiciach, ktorého primárnym poslaním je vytvárať podmienky 
na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov v oblasti chovu včiel a iného užitočného 
hmyzu a spracovania včelích produktov. Študenti rôznych ročníkov a študijných programov si 
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na zakladajúcom stretnutí dňa 27. 11. 2013, ktoré predchádzalo oficiálnemu schváleniu, 
zvolili spomedzi seba Mateja  Moravčíka a Jaroslavu Kvetkovú ako predsedu a tajomníčku 
klubu. Dňa 17. 2. 2014 bol menovaný do funkcie odborného garanta Včelárskeho klubu 
MVDr. Rastislav Sabo, PhD. Momentálne má klub 21 členov. Na výročnej schôdzi konanej 
dňa 14. 10. 2014 potvrdili Mateja Moravčíka ako predsedu a zvolili si spomedzi seba nového 
tajomníka klubu Petra Šulíka. Na schôdzi študenti taktiež odsúhlasili, že v prvom rade je 
potrebné riešiť priestor pre klubové včelstvá, alebo ak to bude možné, aj pre včelnicu v areáli 
UVLF, keďže dochádzanie na školskú včelnicu do Rozhanoviec je pre študentov časovo 
nemožné. Preto aj praktické včelárske začiatky pod odborným dohľadom prebiehali v jarných, 
letných a jesenných mesiacoch počas roka viacmennej na včelstvách NRL UVLF, ale aj na 
včelnici v Rozhanovciach.  Dňa 2. 4. 2014 bolo vedením univerzity schválené miesto pre 
stanovište klubových včelstiev, kde by bolo možné chovať nielen včely, ale aj iný užitočný 
hmyz ako čmeliaky a včely solitérky. Okrem zaúčania sa do včelárskych prác študenti 
vysadili počas roka v areáli UVLF v Košiciach peľodajné stromčeky v celkovom počte 10 ks 
(lieska a vŕba) a budovali klubovú včelnicu (oplotenie budúcej včelnice). 

Výstavba klubovej včelnice by mala posunúť vpred činnosť Včelárskeho klubu pri 
UVLF v Košiciach a pozitívne pozdvihnúť odborné vedomie laickej verejnosti o včelárstve 
a včelích  produktoch.  
 
Spolok košických študentov farmácie 

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) v akademickom roku 2013/2014 
pokračoval v nastolenom trende z predchádzajúceho akademického roku, o čom svedčí aj 
množstvo zorganizovaných podujatí, ktoré boli zamerané nie len pre študentov UVLF, ale aj 
pre širokú verejnosť. Prezidentom SKŠF bol Lukáš Jaroščiak, viceprezidentom Zuzana 
Fedorová, tajomníkom Diana Kababiková, hospodárom Dominik Grega, predsedom pre 
vzdelávacie aktivity Mgr. Ľudmila Ballová a predsedom pre kultúrno-spoločenské aktivity 
Marek Macejko. V tomto akademickom roku sa spolok rozrástol z 22 členov na 127. Z toho 
bolo za zimný semester aktívnych 23 členov a za letný 17 členov. Spolok má aktuálne aj 
dvoch čestných členov. Enormný nárast  členskej základne nastal po zmene stanov, zavedení 
bodovacieho systému a organizovaní náborových akcií pri zápisoch poslucháčov prvého, resp. 
druhého ročníka študentov UVLF. Zároveň bol zaznamenaný nárast záujmu študentov z 
vyšších ročníkov štúdia. 

Spolok košických študentov farmácie napísal množstvo projektov, ktorými žiadal 
finančnú podporu od Slovenskej lekárnickej komory, UVLF, firmy Dr. Max, spoločnosti 
Unipharma a. s., Nadácie mobilného operátora O2, Nadácie SPP a mnohých iných 
potenciálnych partnerov. 

Pripravil pre študentov 1. ročníka UVLF Praktickú príručku prváka, vďaka ktorej sa 
noví poslucháči mohli v skratke dozvedieť základné informácie o štúdiu a dostali odpovede 
na najčastejšie otázky, ktoré sa týkali nielen štúdia, ale aj bežného života v Košiciach. V 
úvode akademického roku sa uskutočnilo valné zhromaždenie spolku, kde sa okrem privítania 
nových členov schvaľovali nové stanovy SKŠF, harmonogram akcií a taktiež boli účastníci 
oboznámení o zmenenom fungovaní spolku, ktorý priamo nadväzoval na nové stanovy. 

Poklad UVLF, tak sa nazvala nová akcia zorganizovaná v areáli Študentských 
domovoch UVLF, kde si študenti pospájaní do skupín mohli zmerať svoje zručnosti, 
šikovnosť a vedomosti s ostatnými  súťažiacimi. Táto akcia sa uskutočnila 3. októbra 2014. 

10. –  12. a 17. –  19. 10. 2014 spolu so Slovenským spolkom študentov farmácie bol 
zorganizovaný výmenný pobyt medzi študentmi UVLF a študentmi Farmaceutickej fakulty 
UK v Bratislave pod menom Twin BA –  KE. 
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24. 2. 2014 zavítala na UVLF MUDr. Anna Svítková, ktorá s organizáciou Lekári bez 
hraníc (Medecins sans frontieres) pomáhala na misiách na Filipínach, v Demokratickej 
republike Kongo a v Somálsku. Prednáška sa konala opäť v internátnej jedálni.  

6. 3. 2014 sa uskutočnilo v poradí tretie pokračovanie akcie –  UVLF pusťme si žilou! 
7. 3. 2014 sa uskutočnil 4. prelomový ples farmaceutov, na ktorom sa okrem vedenia 

UVLF, zástupcov partnerských spoločností a študentov zúčastnil aj primátor mesta Košice 
Richard Raši.   

Dňa 18. 3. 2014 sa uskutočnil Cassovia Healh Cup, ktorý bol organizovaný SKŠF v 
spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu UVLF a podporou vedenia UVLF. 

Dňa 31. 3. 2014 a 1. 4. 2014 sa na pôde UVLF uskutočnilo podujatie organizované 
SKŠF za podpory Slovenskej lekárnickej komory a UVLF – Farmaceuti pre farmaceutov – 
Dni pracovných príležitostí. V rámci tohto podujatia bol ponúknutý dvojdňový program 
zameraný na prezentáciu firiem pôsobiacich v oblasti farmácie a lekárenstva spolu s 
edukačným programom.  

7. 4. 2014 sa uskutočnil Svetový deň zdravia. Témou podujatia boli Vektormi 
prenášané ochorenia. Deň zdravia, ktorý sa uskutočnil v pavilóne chemických disciplín, 
zahŕňal sprievodné aktivity súvisiace nielen s danou problematikou, ale dotkol sa celkovo 
zdravia ako takého. Súčasťou podujatia bol aj Beh zdravia a večerná prednáška v internátnej 
jedálni, ktorú prednášali prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prof. MVDr. Mária Goldová, 
PhD.  

23. 4. 2014 sa uskutočnilo valné zhromaždenie. Z programu treba spomenúť výročnú 
správa SKŠF a voľbu prezídia SKŠF. Prezidentom sa stala Anna Kostková,  viceprezidentom 
Diana Kababiková, tajomníkom Anna Dóciová, hospodárom Dominik Grega, predsedom pre 
vzdelávacie aktivity Zuzana Fedorová a predsedom pre kultúrno-spoločenské aktivity Lukáš 
Jaroščiak.  V ten istý deň sa konala záverečná party semestra UVLF PARTY IN JAZZ –  
Česko – Slovenská Party.    

30. 4. 2014 sa uskutočnil Svetový deň proti tabaku, ktorý SKŠF pripravil v spolupráci 
so Slovenským spolkom študentov farmácie. Návštevníci si okrem testu závislosti na 
cigaretách mohli spraviť celkovú analýzu tela a večer na nich čakala prednáška MUDr. Márie 
Pobehovej na tému Fajčenie očami pneumologičky.  

SKŠF taktiež spolupracoval pri projekte University Dance Center a organizácii VT 
dní. Zároveň prebiehala neustála propagácia  projektov v časopisoch Lekárnické Listy, 
Lekárnik, Maxoviny, na portáli Apatykář a časopise Ardo. 
 
IVSA (International Veterinary Students Association) 

IVSA začala svoju oficiálnu činnosť na UVLF v Košiciach po schválení vedením 
IVSA a zaplatením poplatku dňa 18. 9. 2014. Študenti zvolili prezidenta, ktorým sa  stala 
študentka 3. ročníka ŠP VVL Zuzana Mojžišová, viceprezidentom študent 2. ročníka ŠP VVL 
Ivan Hlinka, pokladníkom študentka 2. ročníka ŠP VVL Júlia Švagerková a Exchange officer  
študentka 3. ročníka ŠP VVL Daniela Rolková. V budúcnosti IVSA plánuje zabezpečiť 
výmenné stáže medzi partnerskými univerzitami a našou univerzitou, a tým rozšíriť možnosti 
praxe študentov veterinárskeho lekárstva, organizovať odborné prednášky a nadviazať 
kontakty s ďalším partnerskými univerzitami. 
 
Podpora ďalších študentských aktivít  
 
Tradičné podujatia študentov 

Aj v roku 2014 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, 
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prelomový ples študentov 4. ročníka ŠP VVL a HP, ples študentov farmácie, banket študentov 
6. ročníka ŠP VVL a HP,  31. ročník veterinárnych dní, Deň zdravia, University Dance 
centrum.  Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka krvi na UVLF v Košiciach, ktorá 
sa konala 6. 3. 2014.   
 
Vydávanie študentského časopisu  

V akademickom roku 2013/2014 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 – TJ Slávia UVLF 

 
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 v úzkom prepojení s Ústavom telesnej výchovy 
a športu UVLF. Tieto športové kluby a ústav organizujú športové podujatia v jazdeckých 
športoch, vo voltíži, v kanoistike, vo volejbale, basketbale, futbale a florbale, bedmintone, 
frisbee a stolnom tenise.   

 

V roku 2014 boli organizované 
nasledovné akcie: rafting pre študentov –  Otváranie Hornádu 2014 (marec), futbalový turnaj 
2. ročník Cassovia Health Cup (marec), Košická vysokoškolská liga vo florbale (apríl),  Jarný 
beh okolo internátov (apríl),  Železný muž UVLF – silová súťaž (apríl),  Veľkonočné turnaje 
2014 –   turnaje v basketbale, florbale, volejbale, minifutbale a stolnom tenise (apríl), 
Zádielská dolina –  turistika pre študentov a zamestnancov  (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), plavba po Ružínskej priehrade (november), dvakrát turistika pre študentov – 
jesenný výstup na Sivec a  túra cez Zádielsku úžinu (november), jesenný beh okolo internátov 
pre študentov (november), Mikulášske turnaje 2014  v basketbale, florbale, volejbale, 
minifutbale,  frisbee, bedmintone a stolnom tenise  pre študentov a zamestnancov.  

Kanoistický oddiel pripravil v júni celoslovenské preteky vo vodnom slalome a zjazde, 
v máji Deň otvorenej lodenice, v septembri verejné a náborové preteky žiakov v slalome. 

Členmi telovýchovnej jednoty sú študenti, zamestnanci našej školy, ich rodinní 
príslušníci a aj iní záujemcovia o šport. 
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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.  

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 našej univerzity.  

ŠPP, n. o., je samostatnou organizačnou 
jednotkou s právnou subjektivitou, ktorej 
zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF 
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 zaangažovanosť 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.   
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    V areáli hlavného dvora farmy sú taktiež vytvorené podmienky pre zabezpečenie 
sociálneho zázemia pre pedagógov a študentov priamo v priestoroch objektu dojárne.  

 

          
 
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 2014 sa 
pokračovalo v zlepšovaní podmienok pre realizáciu 
praktickej výučby a zabezpečovanie zvýšenej bezpečnosti 
študentov a pedagogických pracovníkov pre jej vykonávanie. 
Pokračovalo sa v rekonštrukčných úpravách 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 2014 sa pokračovalo v prácach 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 kanisterapii 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 2014 bolo na ŠPP, n. o., v Zemplínskej Teplici v letnom semestri 
akademického roku 2013/2014 realizovaných 65 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 
1672 študentov pod vedením 159 pedagógov pri celkovom objeme 8570 študentohodín. 
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V zimnom semestri akademického roku 2014/2015 to bolo 87 praktických cvičení s účasťou  
2455 študentov pod vedením 228 pedagógov pri celkovom objeme 12 802 študentohodín. 
Spolu bolo v roku 2014 na ŠPP v Zemplínskej Teplici realizovaných 152 praktických cvičení, 
na ktorých sa zúčastnilo 4127 študentov pod vedením 387 pedagógov pri celkovom objeme 
21 372 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 2014 výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva  
1. ročníka v počte 163 študentov pod vedením 14 pedagógov s počtom 652 študentohodín. 

 

 
 
Agropodnik SLAMOZ bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF v Košiciach 

predovšetkým pre oficiálnu prepojenosť na poľnohospodárske štruktúry Ministerstva 
pôdohospodárstva SR. Obhospodaruje celý pôdny fond v požadovanej výrobnej štruktúre, 
ktorá zohľadňuje potreby ŠPP a UVLF. Takmer celý pôdny fond je prenajatý, väčšinou od 
súkromných osôb a menšia časť od Slovenského pozemkového fondu a cirkví. 

Dosahované produkčné výsledky sú na úrovni slovenského priemeru a hospodárske 
výsledky sú ešte o niečo lepšie, a to aj napriek prepadu cien väčšiny poľnohospodárskych 
komodít.  

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby Školského 
poľnohospodárskeho podniku s minimálnym počtom dvoch pracovníkov a pre potreby 
prevádzkovania bitúnku, ktorý bol zároveň využívaný na pedagogický proces. V roku 2014 
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.  
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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 ŠP kynológia 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 Sieť rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 
v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a nateraz aj využívané priestory rehabilitačnej 
stanice pre chránené druhy živočíchov. V implementácii je projekt LIFE Energy, ktorého  
cieľom je systematický prístup k riešeniu problematiky kolízií vtáctva s elektrickými 
vedeniami prostredníctvom navrhnutia vhodných spôsobov identifikácie a eliminácie tohto 
rizika. Projekt sa tiež zameriava na zlepšenie potravných a hniezdnych podmienok, rovnako 
na rehabilitáciu živočíchov zranených v dôsledku stretu s prekážkami. V rámci projektu LIFE 
ENERGY účelové zariadenie úzko spolupracuje najmä s klinikou vtákov, exotických a voľne 
žijúcich zvierat. V priestoroch ÚZ bol obnovený a sprevádzkovaný malý rybník, ktorý sa 
čoskoro zahrnie do výučbového procesu. 

Účelové zariadenie je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho 
poddruhov. 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. 

Účelové zariadenie má od roku 2013 vlastné včelstvá. V priebehu roka 2014 sa 
podarilo stabilizovať počet zimujúcich včelstiev na 12 rodín, s čoho 10 aj úspešne 
prezimovalo. Včelstvá boli počas roka opakovane liečené proti varoatóze (2-krát kyselina 
mravčia, raz Avartin a raz kyselina oxalová počas roka), keďže teplé počasie prialo tomuto 
nebezpečnému parazitovi. Na včelnici sa zaviedla metodika chovu matiek, ktoré boli 
označené a pridané do včelstiev počas včelárskeho roku 2014. Prvýkrát sme vytáčali med z 
vlastnej produkcia, a to hneď 2-krát (repka a neskôr aj slnečnica). V roku 2015 je 
naplánovaná introdukcia metodiky na produkciu propolisu a peľu na včelnici. Vedecky 
spolupracujeme s NRL UVLF KE v oblasti toxikológie a so SAV a Včelárskym ústavom 
v Liptovskom Hrádku, 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 
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procesu, ďalšie zazverovanie a zveľaďovanie fauny. Kvôli návratnosti vynaložených 
nákladov vykonávame v týchto poľovných revíroch poplatkový lov trofejovej zveri a 
odpredaj živej zveri našim i zahraničným klientom. 

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, 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 jelenej a diviačej 
zveri. 

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 zvernica 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. 
 
Jazdecký areál UVLF v Košiciach  
 

Jazdecký areál UVLF (ďalej „JA UVLF) ako účelové zariadenie UVLF vytvára 
priestor pre pedagogickú a športovú činnosť od roku 1983. Aj v uplynulom akademickom 
roku na JA UVLF boli realizované praktické cvičenia z predmetov zootechnika, zoohygiena, 
epizootológia, gynekológia a pôrodníctvo, vnútorné choroby koní, základy podkúvačstva, 
hipoterapia, rehabilitácia a výcvik koní, a jazdectvo.  

Predmetov s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú slovenskí aj zahraniční 
študenti našej univerzity. Študenti študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 
v canisterapii a hipoterapii v dennej aj externej forme absolvujú praktické cvičenia 
z predmetu jazdectvo vo všetkých troch ročníkoch. Preventívne terapeutické úkony v JA 
UVLF 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 
o súkromné kone. V roku 2014 bola rovnako ako v roku 2013 obsadenosť boxov cca 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. Na zabezpečenie 
pedagogického procesu jazdeckej školy, ale aj na prácu v záprahu pribudli dva novozakúpené 
huculské valachy z NŽ Topoľčianky.  

V roku 2014 boli  kompletne vymenené povrchy na jazdenie v oboch krytých halách. 
Piesok zabezpečila naša univerzita. Stroje na zemné práce (vývoz starého materiálu, dovoz 
a rozhrnutie nového materiálu atď.) boli zabezpečené sponzorsky. Geotextília v hodnote cca 
6000 EUR bola zakúpená z prostriedkov členov TJ Slávia UVLF. Manuálne práce vykonali 
členovia TJ Slávia UVLF a ich rodičia vo svojom voľnom čase v rámci brigádnických hodín. 
Prístupový chodník k mestskej oceľovej hale bol rovnako vybudovaný sponzorsky 
a brigádnicky. Z prostriedkov TJ Slávia UVLF a brigádnicky bol vylepšený zavlažovací 
systém a osvetlenie v mestskej oceľovej hale. Z prostriedkov UVLF bol vybudovaný 
zavlažovací systém aj v krytej jazdiarni. V tejto budove pribudol aj ochranný bezpečnostný 
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pás z gumy po celom obvode haly. Pás sponzorsky poskytla firma U. S. Steel a inštalovali ho 
rodičia detí členov TJ Slávia UVLF. 

Vo februári 2014 bola kompletne zlikvidovaná 7-ročná skládka hnoja v JA 
a vypracované príslušné písomnosti potrebné k nakladaniu so škodlivým odpadom, medzi 
ktoré konský hnoj patrí. Skladovanie hnoja, resp. vybudovanie krytého hnojiska so žumpou, 
svetelnou a zvukovou signalizáciou podľa štandardov EÚ, odvoz a likvidácia hnoja aj naďalej 
tvoria neuralgický bod prevádzky JA UVLF. Medzi najdôležitejšie úlohy, ktoré bude potrebné 
okamžite riešiť, patrí aj oprava strechy, dažďových zvodov, omietok a kovových nosníkov na 
budove jazdecká hala – maštaľ.  

Aj keď výsledky zatiaľ nie sú markantné, nastal určitý posun aj vo veci právnych 
sporov o opätovné získanie časti pozemkov pod JA UVLF do vlastníctva UVLF. 

 Prostredníctvom Jazdeckého oddielu TJ Slávia UVLF zabezpečuje naša univerzita 
športovú činnosť. V jazdeckom oddiele TJ Slávia UVLF sú okrem zamestnancov a študentov 
UVLF registrovaní aj obyvatelia Košíc a okolia, predovšetkým z radov detí a mládeže. V roku 
2014 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 rok 2014 patria 16. miesto 
Daniely Semancovej na ME juniorov vo voltíži v Kaposvari (Maďarsko) v kategórii 
jednotlivcov. Najvýraznejším úspechom minuloročnej športovej sezóny je 6. miesto na ME 
juniorov vo voltíži v kategórii skupín (Daniela Semancová, Zuzana Majsniarová, Sára 
Šoltésová, Zuzana Orinčáková, Michaela Malegová  a Svetlana Kmecová) rovnako 
v Kaposvári. V tej istej kategórii naša skupina získala aj titul majsteriek SR. 
 
Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach 
 

Knižničné služby poskytuje študentom, 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, 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 73 titulov zameraných na oblasť veterinárskej 
medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového počtu je 58 
zahraničných a 15 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 
1519 knižničných jednotiek. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, 
audiovizuálnych, elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce, celkom  
2501 knižničných jednotiek. V roku 2014 bolo zaevidovaných 261 diplomových, 97 
bakalárskych, 31 dizertačných, 6 habilitačných a 4 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 
zo vzdialených prístupov. 
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Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 
študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov. V roku 2014 bolo 
zaregistrovaných 1809 čitateľov, realizovaných 21 493 výpožičných služieb 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 2014 bolo zaslaných celkom 2431 upomienok. Každého čitateľa rovnako 
upozorní na vypršanie výpožičnej doby a uplatnenie 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 farmácie. Cieľom ÚVIK je vybudovanie efektívneho systému využívania 
elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj UVLF. V roku 2014 bolo 
vypracovaných 2915 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 2014 
vybavených 247 žiadostí používateľov a 134 dokumentov pre iné knižnice  z fondu ÚVIK.  

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov a 
doktorandov UVLF.  V  roku 2014 bolo zaevidovaných 924 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. V roku 2014 bolo zaevidovaných celkom 1194 ohlasov na pôvodné práce 
vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity.  

Zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov je organizované prednáškami,  
seminármi, školeniami používateľov. ÚVIK pripravuje pre študentov končiacich ročníkov 
školenia na prípravu a písanie záverečnej práce.  Pedagogická činnosť prebieha v rámci 
predmetu základy vedeckej práce pre študentov študijného programu VVL a HP a tiež 
bioinformatika pre študijný program 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 2014 prebiehala výuka v e-learningovom kurze základy vedeckej 
práce, ktorého sa zúčastnilo 27 študentov druhé ročníka ŠP VVL a ŠP HP. 
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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 1052 a 
BIZHUB C6000L ponúka možnosť tlačovej prípravy, zalomenia a grafického spracovania 
učebných textov, skrípt, kníh, monografií, výročných správ, inauguračných téz, habilitačných 
prác a ďalších odborných materiálov. 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. má 
skladací automat DUPLO DF-915. 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.  V roku 2014  sa uskutočnila rekonštrukcia  v ŠD 1, kde sa 
nainštalovali nové sprchové boxy s vaničkami. Vymenila sa dlažba a nové obklady v desiatich 
kúpeľniach.  Ďalšou veľkou investíciou boli maliarske práce, zamerané na skrášlenie  
a hygienu priestorov v ŠD 1 a 2. Vymaľovala sa jedáleň a miestnosť na odovzdávanie 
špinavého riadu, schodištia, chodby, kúpeľne, kuchynky a izby.  Väčšou stavebnou úpravou 
prešla časť apartmánov. V priestoroch internátu sa zriadila klubová miestnosť združenia 
IVSA. Pre bezpečnosť ubytovaných študentov sa zmenil aj systém zatvárania hlavných 
vchodových dverí.  V rámci bezpečnosti pohybu študentov a cudzích osôb a ich evidencie bol 
v oboch budovách nainštalovaný turniketový prístupový systém, kamerový systém, 
elektronický systém otvárania a zatvárania hlavných vchodových dverí a kniha evidencie 
návštev a vstupu hostí na základe dokladu totožnosti.  Z ďalších investícií zameraných na 
bezpečnosť a komfort to bola inštalácia hlavných vchodových dverí s automatickým 
otváraním v budove ŠD 2, čím došlo aj k zlepšeniu tepelnej pohody v priestoroch vestibulu. 
Vzhľadom na veľkú opotrebovanosť podlahových krytín sa v rámci finančných možností 
vymenili aj podlahy na 2. poschodí v ŠD 1. V rámci vylepšenia prijímania návštev a hostí do 
vestibulu v ŠD 1 boli zakúpené nové kreslá (8).  
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 Z darovacieho účtu boli v roku 2014 zakúpené chladničky (25), práčky (2), elektrické 
sporáky (2) , dvojplatničky (6) a mikrovlnná rúra (1). 

 V roku 2014 sa ubytovalo v ŠD 756 študentov,  toho 629 slovenských študentov a 
108 zahraničných študentov. 

Na internátoch sú okrem študentov slovenskej národnosti tiež ubytovaní zahraniční 
študenti denného štúdia, ktorí študujú na univerzite v rámci výmenného programu 
ERASMUS. V roku 2014 ich bolo 19.  

 
Univerzitná lekáreň UVLF v Košiciach 
 

Univerzitná lekáreň UVLF 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.  
 

Experimentálne zariadenie na klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 
 
Pokusné zariadenie je zriadené a schválené 

ŠVPS SR na vykonávanie klinických experimentov. 
Napĺňa požiadavky, ktoré regulujú prísny režim 
podmienok WELPHARE a administratívy súvisiacej 
s vykonávaním klinických experimentov na 
zvieratách. Vyhovuje legislatívnym požiadavkám na 
realizáciu takých klinických experimentov, ktoré 
spĺňajú požiadavky akceptácie publikácií v mnohých 
vedeckých časopisoch a umožňujú tak doktorandom 
na klinických pracoviskách splniť aj požiadavky 
vyplývajúce z ich postgraduálneho štúdia. Z dôvodu 
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rozšírenia profilácie uvedeného klinického pracoviska o druhy malých cicavcov je druhové 
zastúpenie zvierat okrem hydiny rozšírené aj na kategóriu morčiat a králikov. Priestory 
experimentálneho zariadenia disponujú nútenou klimatizáciou a potrebným hygienickým 
a klinickým vybavením. Rozhodnutím ŠVPS SR bolo pokusné zariadenie schválené na 
vykonávanie pokusov v nasledovných počtoch zvierat: 50 ks 
morčiat, 20 ks králikov a 120 jedincov kury domácej. Platnosť 
získaného rozhodnutia na vykonávanie experimentov je na dobu 
neurčitú a je podmienené dodržaním požiadaviek na ochranu 
zvierat určených na pokusné alebo iné vedecké účely. Pracovisko 
kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat týmto 
zariadením okrem zabezpečovania pedagogického procesu 
a klinickej činnosti prispieva ku skvalitneniu vedeckej 
a experimentálnej činnosti na univerzite vytvorením priestoru pre 
tvorivých pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov 
pre realizácii experimentov na zvieratách v rámci svojich vedecko-
výskumných aktivít ako aj v rámci spolupráce s inými 
univerzitnými a vedeckými inštitúciami.  

 
             
 

 
 
 

 



64 
 

X. ROZVOJ UVLF 
 
Rozvoj UVLF v Košiciach bol v roku 2014 zabezpečovaný z vlastných prostriedkov, 

z dotačných prostriedkov, ale najmä z prostriedkov nenávratnej finančnej podpory  
zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Univerzita v roku 2014 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 pokračovalo v príprave 
projektových návrhov reagujúc na vyhlásené výzvy iniciatív spoločenstva EÚ – LIFE + 
a vyhlásené výzvy Štipendijného programu EHP Slovensko, zamerané na inštitucionálnu 
spoluprácu vysokých škôl a mobilitu študentov a akademických pracovníkov vysokých škôl. 

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 
excelentnosti univerzita po ukončení odborných aktivít projektu pokračovala v roku 2014 
v štádiu udržateľnosti projektu povinným následným monitorovaním  INFEKTZOON – 
Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy. 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 k uzavretiu zmluvy o partnerstve s Lekárskou fakultou 
UPJŠ v Košiciach, NbÚ SAV a Technickou univerzitou v Košiciach, 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.     

V rámci operačného programu Výskum a vývoj, opatrenia 2.1 a výzvy Podpora centier 
excelentnosti univerzita v roku 2014 pokračovala v štádiu udržateľnosti  projektu povinným 
následným monitorovaním Centra excelentnosti pre parazitológiu. Špecifickým cieľom 
projektu 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 identického operačného programu univerzita v  roku 2014 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, Technickou univerzitou v Košiciach  a Ústavom 
fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach (vedľajší partneri). 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.  
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Univerzita v roku 2014 pokračovala v rámci operačného programu Výskum a vývoj, 
opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v štádiu 
udržateľnosti projektu povinným následným monitorovaním projektu Pokročilé implantáty 
s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív.  
Realizáciou odborných aktivít tohto projektu, ktoré boli smerované do zvieracích in vivo 
experimentov bolo posúdenie využitia kalcium fosfátových biocementov ako substrátov 
kmeňových buniek a nanokryštalických implantátov a biocementov s následným využitím 
v humánnej medicínskej praxi.  

V rámci identického operačného programu univerzita v roku 2014 tiež 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.  

Ďalším projektom, v ktorom univerzita pokračovala v roku 2014 v rámci OPVaV,  
opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného 
vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu, je projekt Zvýšenie kvality 
vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na UVL v Košiciach, v ktorom 
sa pokračovalo v štádiu udržateľnosti investičného projektu IKT 5.1/02 povinným následným 
monitorovaním. 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 
ku skvalitneniu a modernizácii klinickej činnosti dodávkami špeciálnych zariadení – 
ergospirometria pre kone.  

V rámci toho istého programu univerzita v danom roku pokračovala v štádiu 
udržateľnosti investičného projektu IKT – 5.1/03 povinným následným monitorovaním 
projektu Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení na 
UVL v Košiciach II, ktorého realizácia priniesla univerzite obnovu 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.  

Univerzita bola 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  
OPVaV – 2011/5.1/04 – SORO. Strategickým cieľom tohto projektu je odbornými aktivitami 
nadviazať na predchádzajúce dva 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. Univerzita má ukončený 
proces obstarávania zariadení a prístrojov do experimentálneho zverinca v pavilóne 19 
a ukončený proces obstarávania a zároveň aj dodávok modernizácie IKT sietí v areáli UVLF 
a harmonizácie a kompatibility IKT systémov.  

Rovnako úspešná bola univerzita 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 –  stavebné úpravy 
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anatomickej posluchárne v pavilóne 34, digitalizácia knižničného fondu univerzity v pavilóne  
7, doplnenie pripojenia WIFI  v pavilónoch 7 a 35, a technologické vybavenie auly v P 34. 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola uzatvorená dňa 19. 2. 2014 
a v tomto roku univerzita zabezpečuje transparentný výber dodávateľov stavebných činností 
a dodávok špeciálnych softvérových nástrojov pre sprístupnenie informačného fondu 
univerzity a nástrojov za účelom inovovania vzdelávacieho procesu. K  dátumu  31. 12. 2014 
bola na ASFEU zaslaná dokumentácia z verejného obstarávania, ktorá sa týka obstarania 
stavebných činností v anatomickej posluchárni P 34 a výmeny okien, cieľom ktorých je 
zlepšenie stavebno-fyzikálnych vlastností, akustiky a osvetlenia  interiérového vybavenia. 
Univerzita v aktuálnom čase očakáva potvrdzujúce stanovisko ASFEU k procesu verejného 
obstarávania a pokyn k uzatvoreniu zmluvy s víťazným uchádzačom.  

V operačnom programe Výskum a vývoj, opatrenia 1.1. Obnova a budovanie 
technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, bola univerzita 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 3 špecifických 
cieľov projektu –  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 
pavilón 5; 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 a stavebné úpravy spojené s investíciami do informačných technológií –  
rekonštrukčné práce spojené s opravou fasády na P 5 – serverovňa. V roku 2014 boli na 
základe úspešne ukončených procesov obstarania dodávok zariadení a vybavení zrealizované 
dodávky zariadení a vybavení podľa platnej a účinnej kúpnej zmluvy č. 112/2014 uzatvorenej 
s firmou O. K. Servis BioPro, s. r. o., a zároveň ukončené stavebné činnosti v  P 5 – oprava 
fasády a zrealizované dodávky motorgenerátora ako náhradného zdroja energie pre univerzitu 
podľa zmluvy o dielo č. 046/2011/V uzatvorenej s firmou LYNX, s. r. o., Košice.  

 
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 2014 pokračovala v implementácii 
projektu v rámci OPVaV, opatrenia 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu 
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technológií a výzvy na podporu budovania kompetenčných centier. 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.  

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 Univerzita 
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania, cieľom 
ktorého bolo pripraviť východiskovú pozíciu pre kontinuálne celouniverzitné zvyšovanie 
kvality v oblasti vzdelávania. Projekt bol realizovaný v 4 etapách, ktoré pozostávali z 
vybudovania infraštruktúry vhodnej pre zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, 
z tvorby pilotných vzdelávacích modulov, zo zavedenia informačného systému WiKi 
a z implementácie systému priameho merania kvality vysokoškolského vzdelávania. V roku 
2014 univerzita ukončila implementáciu predmetného projektu.  
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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 voľne žijúcej 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, Veterinary 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-u 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. 
Prezidentom VetNest do 13. 11. 2014 bol prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., rektor UVLF 
v Košiciach, a generálnym sekretárom prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prorektorka UVLF 
v Košiciach.  

Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl – 
členov VetNEST sa uskutočnilo v dňoch 12. a  13. 11. 2014 v  Slovinsku, v  mestečku 
Portorož. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia veterinárskych vysokých škôl z Ljubljany – 
organizátora zasadnutia, Viedne, Záhrebu,  Budapešti a Košíc ako riadnych členov  
VetNEST-u, ako aj zo Sarajeva, Skopje a Belehradu ako inštitúcií pozorovateľských 
a spolupracujúcich v rámci CEEPUS. Za UVLF v Košiciach sa zasadnutia zúčastnili rektor 
UVLF v  Košiciach prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD., prorektorka prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, PhD., a prorektor doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. 

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  
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z Ukrajiny. Asociácia je registrovaná na Slovensku ako nezisková organizácia a jej sídlo je 
totožné s adresou UVLF a generálnym sekretárom tejto medzinárodnej organizácie sa stala 
prorektorka UVLF prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. Hlavnou úlohou ACRU je prehĺbiť 
akademickú, vedeckú a kultúrnu spoluprácu medzi členmi asociácie, ktorých okrem iného 
spája aj mnohokrát spoločný historický a kultúrny rozvoj v tomto regióne. Zámerom je aj 
koordinácia rôznych aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít, v oblasti prenosu 
informácií a poznatkov, a tiež výmena a podpora kontaktov medzi členskými univerzitami  
a zainteresovanými tretími stranami najmä v oblasti mobilít. ACRU je takisto zameraná na 
propagáciu spoločenského, vzdelávacieho a technologického pokroku susediacich krajín.  
V rámci asociácie vznikli tri pracovné skupiny – výskumná (delí sa na podskupinu 
medicínskych vied, spoločenskovedných a ekonomických vied, prírodných a technických 
vied), vzdelávacia a pracovná skupina zameraná na financovanie a medzinárodné vzťahy. 
Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na karpatský región, ale asociácia je otvorená aj 
univerzitám z iných regiónov. 

UVLF v Košiciach má trvalé bilaterálne dohody so 14-timi vzdelávajúcimi 
inštitúciami v zahraničí.  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. 

UVLF 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, 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. septembra 2006. Model CAF je 
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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 pracovala 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.  

V roku 2014 sa UVLF v Košiciach zapojila do súťaže Národná cena za kvalitu SR 
2014, v rámci nej bol implementovaný systém CAF. Úrad pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky 
vyhlásil 20. novembra 2014 v historickej budove Národnej rady SR výsledky Národnej ceny 
Slovenskej republiky za kvalitu 2014, Národnej ceny Slovenskej republiky za spoločenskú 
zodpovednosť 2014 a ďalších súťaží vyhlasovaných ÚNMS SR. Slávnostný večer sa 
uskutočnil pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky, Andreja Kisku, ktorý zároveň počas 
večera odovzdal ocenenia tohtoročným víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a ocenenia za 
celoživotný prínos v oblasti kvality. UVLF v Košiciach bola po dvoch rokoch opäť ocenená 
v kategórii C3 za zapojenie sa do súťaže. 
 
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 2013/2014 toto hodnotenie prebehlo prostredníctvom AIS. Bolo 
vyplnených v zimnom semestri 24 dotazníkov a v letnom semestri 26 dotazníkov, v ktorých 
študenti hodnotili študijný predmet a 12 dotazníkov v zimnom semestri a 19 v letnom 
semestri, v ktorých študenti hodnotili učiteľa. Vyhodnotených spolu bolo spolu 78 učiteľov 
a 189 predmetov.   

Podľa jednotlivých študijných programov sa do hodnotenie  predmetu zapojili  
v zimnom semestri: 1 študent ŠP BKaP-DF,  11 študentov zo ŠP farmácia, 1 študent  zo ŠP 
HP, 3 študenti v ŠP K-DF, 7 študentov zo ŠP VVL a 1 študent zo ŠP CanHip-DF. V letnom 
semestri:  2 študenti ŠP BKaP-DF, 8 študentov zo ŠP farmácia, 1 študent zo ŠP HP, 4 študenti 
zo ŠP K-DF,  5 študenti zo ŠP VVL, 2 študenti zo ŠP CanHip-DF, 3 študenti zo ŠP TaKP DF 
a 1 študent zo ŠP TaKP- ExF. 

Podľa jednotlivých študijných programov sa do hodnotenie učiteľa zapojili  v zimnom 
semestri: 1 študent ŠP BKaP-DF, 5 študenti zo ŠP farmácia,  2 študenti  zo ŠP K-DF, 4 
študenti zo ŠP VVL. V letnom semestri:  6 študenti zo ŠP farmácia, 1 študent zo ŠP HP, 4 
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študenti zo ŠP K-D, 4 študenti zo ŠP VVL, 2 študenti zo ŠP CanHip-DF, 1 študent zo ŠP 
TaKP-DF a 1 študent zo ŠP TaKP-ExF. 

Oproti predchádzajúcemu akademickému roku sa hodnotenie učiteľa a výučby  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.  
 
Hodnotenie úspešnosti štúdia 
 

V akademickom roku 2013/2014 celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú 
dĺžku štúdia, je 147, čo predstavuje 12,40 %-ný 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 BKaP-DF 12 študentov, čo predstavuje 16 %, 
- v ŠP K-DF 14 študentov, čo predstavuje 18,66 %, 
- v ŠP VVL 68 študentov, čo predstavuje 10,25 %, 
- v ŠP HP 9 študentov, čo predstavuje 6, 38 %, 
- v ŠP F 35 študentov, čo predstavuje 5,22 % v danom študijnom programe. 
 
Tvorivá činnosť  
 

Tvorivá činnosť pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov UVLF 
v Košiciach je pravidelne hodnotená v rámci bodového hodnotenia tvorivých pracovníkov 
UVLF v Košiciach. Okrem iných oblastí sa vyhodnocuje aj tvorivá činnosť, t. j. výsledky 
publikačnej aktivity a citácie za uplynulý kalendárny rok, pričom sa hodnotí priemer za 
ostatné tri kalendárne roky. Na základe výsledkov bodového hodnotenia sa prijímajú 
v orgánoch univerzity opatrenia na udržanie, resp. zlepšenie výsledkov publikačnej činnosti 
jednotlivých tvorivých pracovníkov UVLF v Košiciach. 

Okrem toho sa Vedeckou radou UVLF v Košiciach jedenkrát ročne hodnotí celková 
úroveň vedecko-výskumnej činnosti, hodnotí sa plnenie dlhodobého plánu rozvoja univerzity 
v tejto oblasti a vytyčujú sa nové ciele. 
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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., rektorka, e-mail: jana.mojzisova@uvlf.sk 
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, e-mail: 
zita.faixova@uvlf.sk 
prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky, 
e-mail: juraj.pistl@uvlf.sk 
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 
jozef.nagy@uvlf.sk 
MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre zahraničné štúdium, e-mail: 
martin.tomko@uvlf.sk 
doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-mail: 
oskar.nagy@uvlf.sk 
Ing. Róbert Schréter, poverený výkonom funkcie kvestora, e-mail: robert.schreter@uvlf.sk 
PhDr. 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 2014 
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 
získané v roku 2014 zo štrukturálnych fondov EÚ, 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 2014 bola 
slávnostne odhalená pamätná tabuľa akademika Jána Hovorku,  prvého rektora Vysokej školy 
veterinárskej v Košiciach a zakladateľa katedry parazitológie a aplikovanej zoológie, pri 
príležitosti 100-tého výročia jeho narodenia a  pamätná tabuľa akademika  Otta  Jaroslava  
Vrtiaka pri príležitosti nedožitého deväťdesiateho výročia jeho narodenia.  

V roku 2014 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 2014  
 

1. Vnútorný predpis  č.  9 –   Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 
2. Vnútorný predpis  č. 18 –  Smernica o verejnom obstarávaní 
3. Vnútorný predpis  č. 21 –  Smernica o účtovníctve UVLF v Košiciach 
4. Vnútorný predpis č. 26 – Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov 

docent  a profesor na UVLF v Košiciach 
5. Vnútorný predpis č. 38 –  Školné a poplatky spojené o štúdiom na UVLF v Košiciach 

platné  na akademický rok 2014/2015 
6. Vnútorný predpis č. 58 –  Systemizácia pracovných miest vysokoškolských učiteľov 

na UVLF v Košiciach  
7. Vnútorný predpis č. 59 –  Zásady rigorózneho konania v študijnom programe farmácia 

na UVLF v Košiciach 
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Tabuľková príloha 
k výročnej správe o činnosti vysokej školy 



 
 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2014 

Fakulta 
Stupeň                        
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR cudzinci občania SR cudzinci 

UVLF v KE 1 206 25 45 3 279 
  2 25 9 34 
  1+2 1481 205 1686 
  3 98 9 47 1 155 

spolu UVLF v KE 1810 239 101 4 2154 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 
 
 

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného 
roka) 

Denná forma 
Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 125 161 169 222 244 231 
2 0 6 6 18 30 25 

1+2 1558 1696 1731 1640 1657 1686 
3 114 114 120 117 107 107 

Spolu 1797 1977 2026 1997 2038 2049 

Externá forma 
Stupeň 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 102 122 118 106 74 48 
2 0 0 0 0 9 9 

1+2 0 0 0 0 0 0 
3 61 58 66 48 47 48 

Spolu 163 180 184 154 130 105 

V dennej aj v externej forme spolu 
Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 227 283 287 328 318 279 
2 0 6 6 18 39 34 

1+2 1558 1696 1731 1640 1657 1686 
3 175 172 186 165 154 155 

Spolu 1960 2157 2210 2151 2168 2154 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 



 
 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium  
v akademickom roku 2013/2014 

Fakulta 
Stupeň                
štúdia 

Denná forma Externá forma 
Spolu 

občania SR Cudzinci občania SR cudzinci 
UVLF 
v KE 1 37 21 28 0 86 

  2 17 0 0 0 17 
  1+2 190 24 0 0 214 
  3 20 1 3 0 24 
Spolu UVLF v KE 264 46 31 0 341 

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy na prvom stupni a na spojenom 
prvom a druhom stupni v roku 2014 

Denná forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

veterinárske vedy 310 501 450 405 251 1,6 0,9 0,6 0,8 
farmaceutické vedy 150 476 429 216 156 3,2 0,5 0,7 1,0 

Spolu 460 977 879 621 407 2,1 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 24 18 18 14 0,4 1,0 0,8 0,2 

Spolu 60 24 18 18 14 0,4 1,0 0,8 0,2 

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 30 29 19 16 5,7 6,2 4,5 6,0 
Spolu 30 29 19 16 3,0 3,2 3,0 3,8 

 
 



 
 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy 
na druhom stupni v roku 2014 

Denná forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

veterinárske vedy 40 20 16 15 11 0,5 0,9 0,7 0,3 
Spolu 40 20 16 15 11 0,5 0,9 0,7 0,3 

 
 

Externá forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

veterinárske vedy 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

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 

poľnohospodárstvo 19 16 15 11 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 19 16 15 11 95,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 
 
 
 



 
 

Z toho počet 
uchádzačov, ktorí získali 
vzdelanie nižšieho 
stupňa v zahraničí         

Podskupina študijných 
odborov 

Počet 
prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 
celkového 

počtu 
prihlášok 

% z 
celkového 

počtu 
účasti 

% z 
celkového 

počtu 
prijatia 

% z 
celkového 

počtu 
zápisov 

veterinárske vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy na treťom stupni v roku 2014 

Denná forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/                
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

vedy o živej prírode 10 12 12 10 10 1,2 0,8 1,0 1,0 

veterinárske vedy 15 29 28 17 17 1,9 0,6 1,0 1,1 

Spolu 
25 41 40 27 27 1,6 0,7 1,0 1,1 

 
 

Externá forma 
Podskupina študijných 

odborov 
Plánovaný 

počet 
Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 
plán 

Prijatie/     
účasť 

Zápis/            
prijatie 

Zápis/                  
plán           

vedy o živej prírode 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 7 7 7 6 6 1,0 0,9 1,0 0,9 

Spolu 
7 7 7 6 6 1,0 0,9 1,0 0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 12 12 9 9 100,0 100,0 90,0 90,0 

veterinárske vedy 34 34 19 19 94,4 97,1 82,6 82,6 

Spolu 
46 46 28 28 95,8 97,9 84,8 84,8 

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 

vedy o živej prírode 1 1 1 1 8,3 8,3 10,0 10,0 

veterinárske vedy 1 1 1 1 2,8 2,9 4,3 4,3 

Spolu 
2 2 2 2 4,2 4,3 6,1 6,1 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2013/2014) 

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 
2013/2014 
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 49 27 22 1 3 12 12 
  2 
  1+2 305 111 194 2 5 41 41 
  3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Spolu denná forma   354 0 138 216 3 8 53 53 
Externá forma 1 75 75 1 1 10 10 
  2 9 9 3 5 5 
  1+2 
  3 0 7 6 1 13 0 0 13 
Spolu externá 
forma   84 91 6 1 17 1 15 28 
obe formy spolu 1 124 75 27 22 2 4 22 22 
  2 9 9 0 0 3 0 5 5 
  1+2 305 0 111 194 2 5 41 41 
  3 0 7 6 1 13 0 0 13 

Spolu   438 91 144 217 20 9 68 81 
 



 
 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií 
v danom akademickom roku k 31.12.2014 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina študijných 
odborov 

Stupeň 
dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 
štúdia 

2013 / 
2014 

2012 / 
2013 

2011 / 
2012 

2010/ 
2011 

2009 / 
2010 

2008 / 
2009 

veterinárske vedy - ŠP VVL I. a II.  D           27,9 
veterinárske vedy - ŠP HP I. a II. D           25,7 
veterinárske vedy - ŠP VVL I. a II. D-AJ           77,0 
farmaceutické vedy - ŠP F I. a II.  D         80,2   
veterinárske vedy - ŠP AS I.  D-AJ     85,0       
veterinárske vedy - ŠP K I. D     65,4       
veterinárske vedy - ŠP K I.   E     52,8       
veterinárske vedy - ŠP BKaP I. D     46,2       
veterinárske vedy - ŠP BKaP I. E     42,9       
veterinárske vedy - ŠP TaKP I. D   100         
veterinárske vedy III. D 

   
64,0 81,5 72,9 

veterinárske vedy III. E 
   

60,0 39,4  16,0 
vedy o živej prírode III. D 

   
50,0 85,7 85,7 

vedy o živej prírode III. E 
   

100,0 40,0 0 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2013/2014 a porovnanie s 
akademickým rokom 2012/2013 

V roku 2013/2014 

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 31 161 22 197 
Spolu 31 161 0 0 22 197 0 0 

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 82,25 30 240 
Spolu 19 82,25 0 0 30 240 0 0 

Rozdiel 2013 a 
2012 12 78,75 0 0 -8 -43 0 0 
Rozdiel v %  63,2 95,7 0,0 0,0 -26,7 -17,9 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2014 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 
začiatku 
konania 

Dátum 
predloženia 
ministrovi 

Zamestnanec 
vysokej školy 

(áno/nie) 
1. doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc. 6.3.3. veterinárna morfológia 

a fyziológia 
14. 11. 2013 8. 7. 2014 Nie 

2. doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD. 6.3.7. infekčné a parazitárne 
choroby zvierat 

14. 11. 2013 8. 7. 2014 Áno 

3. doc. MVDr. František Novotný, PhD. 6.3.6 veterinárne pôrodníctvo 
a gynekológia 

11. 4. 2013 5. 5. 2014 Áno 

4. doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 6.3.5 veterinárna chirurgia, 
ortopédia a rӧntgenológia 

30. 10. 2012 5. 5. 2014 Áno 

Inauguračné konanie   

V tom počet 
žiadostí 
mimo 

vysokej 
školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014 4 1 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2014 2 1 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2014 4 1 

Počet inak skončených konaní 0 0 

 - zamietnutie 0 0 

 - stiahnutie 0 0 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.) 1 0 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov    

6 57    



 
 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2014 
 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 
konania 

Dátum udelenia 
titulu 

Zamestnanec vysokej 
školy (áno/nie) 

1. RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD. 4.2.15. imunológia 15. 4. 2014 9. 12. 2014 nie 
2. Mgr. Ivana Shawkatová, PhD. 4.2.15. imunológia 15. 4. 2014 9. 12. 2014 nie 
3. MVDr. Eva Petrovová, PhD. 6.3.3. veterinárna 

morfológia a fyziológia 
15. 4. 2014 3. 7. 2014 áno 

4. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 4.2.15. imunológia 14. 11. 2013 15. 4. 2014 áno 

Habilitačné konanie 

  

V tom počet 
žiadostí mimo 
vysokej školy 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2014 1 0 
Počet neskončených konaní: stav k 
31.12.2014 

4 1 

Počet riadne skončených konaní k 
31.12.2014 

4 2 

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 41 



 
 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2014 

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 1 1 0 5 0 0 0 0 
Docenta 3 1 0 5 0 0 0 0 
Ostatné 29 2 8 5 0 0 0 21 
Spolu 33 1,9 7,0 5,0 0 0 0 21 

Počet miest obsadených bez výberového konania 

Zamestnanec Fyzický 
počet 

Prepočítaný 
počet 

VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 
Ostatní 17 4 
Spolu 17 4 

 
 
 



 
 

Tabuľka č. 10: Kvalifika čná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2014 

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 210 31 41 0 103 35 

Spolu 210 31 41 0 103 35 

Podiel v % 100 14,8 19,5 0,0 49,0 16,7 

Podiel v % v 2013 100,0 15,5 19,5 0,0 50,5 14,5 
Rozdiel 2014 - 

2013 0,0 -0,7 0,0 0,0 -1,5 2,2 



 
 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2013/2014 a porovnanie s 
akademickým rokom 2012/2013 

V roku 2013/2014 

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  8 33 6 30 

Spolu 8 33 0 0 6 30 0 0 

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 4 28 
  4 20 

  
Spolu 4 28 0 0 4 20 0 0 

rozdiel 4 5 0 0 2 10 0 0 

rozdiel v %  100,0 17,9 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 
 



 
 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych 
prácach predložených na obhajobu v roku 2014 

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 100 99 57 3 1 

Diplomová 205 205 95 7 1 

Dizertačná  28 24 25 0 6 

Spolu 333 328 177 10 8 



 
 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2014 a porovnanie s rokom 2013 

V roku 2014          

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 9 43 9 78 5  16  764 924 

Spolu 9 43 9 78 5 0 16 0 764 924 
           
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     Ostatné Spolu 

UVLF v 
Košiciach 4 46 7 61 8  0 0 806 932 

Spolu 4 46 7 61 8 0 0 0 806 932 
           

Rozdiel 5 -3 2 17 -3 0 0 0 -42 -8 

Rozdiel v % 125,0 -6,5 28,6 27,9 37,5 0,0 0,0 0,0 -5,2 -0,9 
 

 
 
 



 
 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných  k 1.9.2014 
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. 

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. 



 
 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 
zvierat 

vnútorné choroby 
prežúvavcov a ošípaných 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 
zvierat 

vnútorné choroby 
prežúvavcov a ošípaných 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 
zvierat 

vnútorné choroby koní, 
malých zvierat a hydiny 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 
zvierat 

vnútorné choroby koní, 
malých zvierat a hydiny 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 
chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 
ortopédia a röntgenológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.5 veterinárna 
chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia 

veterinárna chirurgia, 
ortopédia a röntgenológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 
pôrodníctvo a 
gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 
gynekológia 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.6 veterinárne 
pôrodníctvo a 
gynekológia 

veterinárne pôrodníctvo a 
gynekológia 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 
parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 
parazitárne choroby 

zvierat 

infekčné choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 
parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat D S PhD. 



 
 

UVLF v Košiciach 6.3.7 infekčné a 
parazitárne choroby 

zvierat 

parazitárne choroby zvierat E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 
veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 
lekárstvo 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.9 súdne a verejné 
veterinárske lekárstvo 

súdne a verejné veterinárske 
lekárstvo 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 
dietetika 

výživa zvierat a dietetika E S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.10 výživa zvierat a 
dietetika 

výživa zvierat a dietetika D S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 
zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 
životné prostredie 

E S PhD. 

UVLF v Košiciach  6.3.11 hygiena chovu 
zvierat a životné 

prostredie 

hygiena chovu zvierat a 
životné prostredie 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia E S PhD. 
UVLF v Košiciach 7.1.18 toxikológia toxikológia D S PhD. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie 
práva alebo skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2014 

Pozastavené práva 

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 
program 

Forma Jazyky Skratka titulu 
Dátum 

pozastavenia 

UVLF v Košiciach 

spojený 1. a 2. 
stupeň 

vysokoškolského 
štúdia  

7.3Farmaceutické 
vedy  

Farmácia  Denná  Slovenský  Mgr.  

Číslo 
rozhodnutia 

o pozastavení 
práv 2014-

18526/57895:1-
15AO zo dňa 
19.11.2014, 
s účinnosťou 

od 8.12.2014   



 
 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné 
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2014 

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 6.3.9 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 31.12.2014 

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 

6.3.7 infekčné 
a parazitárne choroby 
zvierat 21.5.2014 

 



 
 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2014 
 

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  1/0287/11 Ekotoxikologické a 
genotoxické štúdie 
vybraných xenobiotík u 
necieľových organizmov 

Kovalkovičová 
Natália, doc. 
MVDr., PhD. 

2011 - 
2014  

3 676 0 

2. 9UVLF 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 - 
2014  

4 337 0 



 
 

3. 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 - 
2014  

2 246 0 

4. UVLF VEGA G  D  1/0054/12 Štúdium základných 
proteínových interakcií, 
ktoré sa zúčastňujú pri 
translokácii Borrelia  a 
Francisella cez 
hematoencefalickú 
bariéru 

Bhide 
Mangesh, doc., 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

11 735 0 

5. UVLF VEGA G  D  1/0592/12 Lipomobilizačný 
syndróm z pohľadu 
metabolizmu a 
imunológie 

Kováč Gabriel, 
prof., MVDr., 
DrSc. 

2012 - 
2014 

20 294 0 

6. 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 

18 353 0 



 
 

7. UVLF VEGA G  D  1/0037/12 Vplyv 
elektromagnetickej 
radiácie na neurogenézu 
a štruktúru semenníkov 
potkanov 

Cigánková 
Viera, prof. 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

5 240 0 

8. UVLF VEGA G  D  1/0855/12 Imunomodulačný  a 
cytotoxický účinok 
pesticídov v 
podmienkach vírusovej 
infekcie 

Pistl Juraj, 
prof. MVDr., 
PhD. 

2012 - 
2014 

12 723 0 

9. UVLF VEGA G  D  1/0702/12 Pilotný prieskum 
parazitofauny populácie 
dravých vtákov na území 
Slovenska 

Hurníková 
Zuzana, 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

6 892 0 

10. UVLF VEGA G  D  1/0831/12 Oportúnne protozoárne 
infekcie so zoonóznym 
potenciálom 

Goldová 
Mária, prof., 
MVDr. , PhD. 

2012 - 
2014 

10 012 0 



 
 

11. 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 

9 789 0 

12. 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 

9 070 0 

13. 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 

11 806 0 

14. UVLF VEGA G  D  1/0834/12 Štúdium 
imunomodulačného 
účinku 
exopolysacharidov 
probiotických 
laktobacilov u prasiat 

Tkáčiková 
Ľudmila, doc. 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

12 636 0 



 
 

15. UVLF VEGA G  D  1/0950/12 Vplyv a vyhodnotenie 
dopadu antropogénnej 
činnosti na kvalitu vôd 

Ondrašovičová 
Oľga, prof., 
Ing., CSc. 

2012 - 
2014 

8 467 0 

16. 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 

5 666 0 

17. 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 

9 406 0 



 
 

18. 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 

10 040 0 

19. UVLF VEGA G  D  1/0498/12 Štúdium mechanizmu 
endokrinných 
dysregulácií  syndrómu  
systémovej zápalovej 
reakcie a metabolického 
syndrómu u koní 

Novotný 
František, 
prof., MVDr., 
PhD. 

2012 - 
2014 

10 450 0 

20. 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 

7 331 0 



 
 

21. 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 

5 718 0 

22. 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 

8 686 0 

23. 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 

5 369 0 

24. UVLF VEGA G  D  1/0212/12 Regeneratívne metódy 
terapie v endodoncii a 
parodontológii  pri 
použití TIVA 

Capík Igor, 
doc., MVDr., 
PhD. 

2012 - 
2014 

3 547 0 



 
 

25. UVLF VEGA G  D  1/0812/12 Uplatnenie novších 
metód v klinicko-
laboratórnej diagnostike 
ochorení hospodárskych 
zvierat 

Nagy Oskar, 
doc., MVDr. 
PhD. 

2012 - 
2014 

5 102 0 

26. 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, 
prof., MVDr., 
PhD. 

2012 - 
2014 

6 708 0 

27. 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 

6 967  0 



 
 

28. UVLF VEGA G  D  1/0727/12 Diagnostika 
individuálnych diferencií 
zvierat pomocou 
behaviorálnych a 
fyziologických 
indikátorov 

Kottferová 
Jana, doc., 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

7 806 0 

29. UVLF VEGA G  D  1/0117/13 Stupňovité hodnotenie 
genotoxických účinkov 
modelového pesticídu 

Dianovský 
Ján, prof., 
MVDr., PhD. 

2013 - 
2015 

11 646 0 

30. UVLF VEGA G  D  1/0067/13 Využitie probiotík v 
akvakultúre pri prevencii 
bakteriálnych chorôb rýb 

Popelka Peter, 
doc., MVDr., 
PhD. 

2013 - 
2015 

12 946 0 

31. UVLF VEGA G  D  1/0063/13 DNA analýza a 
genotypové spektrum 
medicínsky významných 
agens oportúnných 
parazitóz 

Valenčáková 
Alexandra, 
doc., MVDr., 
PhD. 

2013 - 
2015 

15 500 0 

32. 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 

12 608 0 



 
 

33. UVLF VEGA G  D  1/0415/13 Monitorovanie 137 Cs v 
lesnom ekosystéme na 
Slovensku 

Beňová 
Katarína, doc. 
MVDr., PhD. 

2013 - 
2015 

9 774 0 

34. 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 

3 876 0 

35. UVLF VEGA G  D  1/0636/13 Využitie DNA 
diagnostických metód v 
profylaxii 
hospodárskych zvierat 

Holoda Emil, 
doc. RNDr., 
CSc. 

2013 - 
2015 

5 808 0 

36. 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 

12 709 0 

37. 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 

4 660 0 



 
 

38. 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 

7 858 0 

39. 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 

6 745 0 

40. UVLF VEGA G  D  1/0457/14 Fermentované biokrmivá 
obohatené o 
polynenasýtené mastné 
kyseliny a pigmenty a 
ich vplyv na produkčné 
ukazovatele, zdravotný 
stav hydiny a kvalitu 
hydinového mäsa 

Marcinčák 
Slavomír, 
doc., MVDr., 
PhD. 

2014 - 
2016 

17 581 0 

41. UVLF VEGA G  D  1/0447/14 Bielkoviny krvného séra 
a ich využitie ako 
biomarkerov v 
diagnostike ochorení u 
hospodárskych zvierat 

Tóthová 
Csilla, MVDr., 
PhD. 

2014 - 
2016 

16 738 0 

42. UVLF VEGA G  D  1/0342/14 Identifikácia a analýza 
agensov u zmiešaných 
vírusových infekcií 
ošípaných a diviakov 

Vil ček Štefan, 
prof., Ing., 
DrSc. 

2014 - 
2016 

15 442 0 

43. UVLF VEGA G  D  1/0374/14 Vplyv éterických olejov 
a minerálnych látok na 
fyziologické procesy v 
čreve a na antioxidačnú 
ochranu u zvierat 

Faixová Zita, 
prof.,. MVDr., 
PhD. 

2014 - 
2016 

6 835 0 



 
 

44. UVLF VEGA G  D  1/0090/14 Stanovenie nádorových 
markerov CEA, CA 15-3 
a TPSA u klinicky 
zdravých psov a psov s 
nádormi 

Valenčáková 
Alexandra, 
MVDr., PhD. 

2014 - 
2016 

13 997 0 

45. UVLF VEGA G  D  1/0791/14 Nové prístupy v detekcii 
prírodných ohnísk 
autochtónnych 
pečeňových motolíc 
prežúvavcov (Fasciola 
hepatica, Dicrocoelium 
dendriticum) na 
Slovensku a ich aktuálny 
výskyt u raticovej zveri 

Oberhauserová 
Katarína, 
MVDr., PhD. 

2014 - 
2016 

6 763 0 

46. 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 

8 120 0 

47. UVLF KEGA G  D  013UVLF-
4/2012 

Reprodukcia psov a 
mačiek 

Hajurka 
Jaroslav, prof., 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

9 536 0 

48. UVLF KEGA G  D  016UVLF-
4/2012 

Výživa, dietetika a 
nutričná prevencia 
porúch produkcie a 
zdravia dojníc 

Vajda 
Vladimír, 
prof., MVDr. 
PhD. 

2012 - 
2014 

11 371 0 

49. UVLF KEGA G  D  020UVLF-
4/2012 

Bezpečnosť a kvalita 
potravového reťazca z 
pohľadu chémie potravín 

Sobeková 
Anna, Ing., 
PhD. 

2012 - 
2014 

5 521 0 

50. UVLF KEGA G  D  001UVLF-
4/2012 

Veterinárna cytológia Ševčíková 
Zuzana, prof. 
MVDr., PhD. 

2012 - 
2014 

3 743 0 



 
 

51. UVLF KEGA G  D  005UVLF-
4/2012 

Organizácia kynológie Lazar Peter, 
doc., MVDr., 
PhD. 

2012 - 
2014 

3 650 0 

52. UVLF KEGA G  D  007UVLF-
4/2012 

Klinická diagnostika 
zvierat 

Reichel Peter, 
prof. MVDr., 
CSc. 

2012 - 
2014 

9 514 0 

53. 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 

3 371 0 

54. UVLF KEGA G  D  011UVLF-
4/2013 

Moderné informačné 
technológie v štúdiu 
anatómie 

Maženský 
Dávid, 
MVDr., PhD. 

2013 - 
2015 

13 664 0 

55. UVLF KEGA G  D  001UVLF-
4/2013 

Príprava vysokoškolská 
učebnice "Hygiena a 
technológia mäsa a 
mäsových výrobkov" 

Turek Peter, 
prof., MVDr., 
PhD. 

2013 - 
2015 

11 235 0 

56. UVLF KEGA G  D  003UVLF-
4/2013 

Klinická onkológia psov 
a mačiek 

Ledecký 
Valent, prof., 
MVDr., PhD. 

2013 - 
2015 

8 586 0 



 
 

57. UVLF KEGA G  D  014UVLF-
4/2013 

Tvorba komplexného 
edukačno-didaktického 
materiálu z biofyziky pre 
študijný program 
Bezpečnosť krmív a 
potravín 

Lohajová 
Ľuboslava, 
MVDr., PhD. 

2013 - 
2015 

3 092 0 

58. UVLF KEGA G  D  006UVLF-
4/2014 

Anatómia zvierat 1. 
(kosti, kĺby, svaly) 

Danko Ján, 
prof., MVDr., 
PhD. 

2014 - 
2016 

15 786 0 

59. UVLF KEGA G  D  008UVLF-
4/2014 

Elektronický systém pre 
podporu vzdelávania 
matematických 
predmetov vo farmácií 

Takáč 
Ladislav, Ing., 
PhD. 

2014 - 
2016 

5 691 0 

60. UVLF KEGA G  D  016UVLF-
4/2014 

Implementácia 
praktickej výučby 
chorôb včiel do procesu 
terciárneho a širšieho 
odborného vzdelávania 

Molnár 
Ladislav, 
MVDr., PhD. 

2014 - 
2016 

4 270 0 

61. UVLF KEGA G  D  007UVLF-
4/2014 

Príprava učebných 
textov a implementácia 
nových didaktických 
prostriedkov pre výučbu 
predmetu – Histológia 
pre kynológov 

Almášiová 
Viera, MVDr., 
PhD. 

2014 - 
2016 

8 978 0 

62. UVLF   G Z SK-CN-
0028-12 

Biogénne amíny v 
potravinách rastlinného 
pôvodu 

Dičáková 
Zuzana, 
RNDr., PhD. 

2012 - 
2014 

  

63. 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 - 
2015 

73 877 0 



 
 

64. 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 - 
2015 

82 610 0 

65. 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 - 
2017 

62 243 
 

0 

66. UVLF APVV G  D  APVV-
0379-10 

Klasický, genomický a 
proteomický prístup pri 
skúmaní ekonomicky 
významných vírusových 
nákaz hospodárskych 
zvierat 

Vil ček Štefan, 
prof. Ing., 
DrSc. 

2011 - 
2014 

58 822 0 



 
 

67. 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 - 
2015 

49 918 0 

68. UVLF APVV G  D  APVV-
0701-11 

Štúdium interakcií medzi 
hostiteľom a patogénom 
na objasnenie 
neuroinvazívnych 
mechanizmov na 
proteomickej úrovni 

Mangesh 
Bhide, doc., 
MVDr. PhD. 

2011 - 
2014 

27 246 0 

69. UVLF Bilaterálna 
spolupráca 

Slovensko – 
Francúzsko 

2013 

G Z SK-FR-
2013-0031 

Produkcia a identifikácia 
receptora pre vonkajší 
membránový proteín 
OMPatt(E.ruminantium), 
ktorý je silne 
exprimovaný v 
oslabenom kmeni 

Mangesh 
Bhide, doc., 
MVDr. PhD. 

2014 - 
2015 

2650 0 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2014 
 
 

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 ERAZMUS/    
SOCRATES 

G  Z   Bodnárová 
Libuša, MVDr. 

Výmenné pobyty 
študentov 

   
92 868 

  

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 

1794   

 
 


