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I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O VYSOKEJ ŠKOLE 

 

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 (14). 

V ŠP K je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie prvého stupňa; 

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

V ŠP BKaP je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie prvého stupňa;   

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

V ŠP NoŽ je možné absolvovať vysokoškolské bakalárske vzdelanie prvého 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 prvého 

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 prvý a druhý 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 prvý 

a druhý stupeň vysokoškolského štúdia); absolventom po jeho úspešnom ukončení je udelený 

titul „Mgr.“ (magister). 

V ŠP TaKP je možné absolvovať vysokoškolské magisterské vzdelanie (druhý 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 zabezpečovala UVLF 14 študijných  programov tretieho 

stupňa v internej a externej forme. Absolventom po ich úspešnom ukončení je udelený titul 

„PhD.“ (philosophiae doctor). 

 

VEDENIE UVLF 

 

Rektorka 

Meno a priezvisko: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 2. 2015 do 31. 1. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektorku: 29. 1. 2015 

 

Prorektori  

 

Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality 

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre zahraničné štúdium 

Meno a priezvisko: MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (1. funkčné obdobie)  

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre klinickú činnosť a styk s praxou  

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2019 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 28. 2. 2011 
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Kvestor 

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Schréter, PhD. 

Kvestor od 1. 10. 2015 

 

AKADEMICKÝ SENÁT UVLF 
 

Predseda AS UVLF  

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., od 1. 7. 2018 

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., do 30. 6. 2018 
 

Predsedníctvo AS UVLF  

prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2014,  predseda AS do 30. 6. 2018 

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 

do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2002,  predseda komory zamestnancov AS do 30. 6. 2018, 

predseda AS od 1. 7. 2018  

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2006, tajomník AS  

MVDr. Jana Koščová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 

2018,  podpredseda AS UVLF (predseda komory zamestnancov) 

Dávid Orčík, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018, 

podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) 

Marko Kakuta, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014, 

predseda komory študentov AS a podpredseda AS od 2. 10. 2017 do 30. 6. 2018 

 

Členovia Akademického senátu UVLF  
 

Komora zamestnancov 

1. prof. MVDr. Ján Danko, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS  

od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2018 

2. MVDr. Ľubica Horňáková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS 

od 1. 7. 2018  

3. doc. MVDr. Peter Korim, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

4. doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, členka AS od 1. 7. 2006, tajomník Akademického senátu UVLF  

5. MVDr. Jana Koščová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, členka AS od 1. 7. 

2018, podpredseda Akademického senátu UVLF (predseda komory zamestnancov) 

6. doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2002, predseda Akademického senátu UVLF 

7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen 

AS od 1. 7. 2018 

8. doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, 

člen AS od 1. 7. 2018 

9. prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS 

od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2018 

10. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., dip. ECBHM, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 3. 2015 

11. doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.,  funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS  

od 8. 3. 2007 do 30. 6. 2018  
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12. doc. MVDr. Anna  Ondrejková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, 

členka AS od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2018 

13. MVDr. Vladimír Petrilla, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 

1. 7. 2018 

14. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2014, predseda Akademického senátu UVLF do 30. 

6. 2018   

15. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, 
členka AS od 1. 7. 2014 

16. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 

7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 3. 2015 

17. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2006  

18. MVDr. Boris Vojtek, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 

7. 2018  
 

Komora študentov 

1. Matěj Beránek, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

2. Patrik Bilský, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2022 

3. Jaroslav Bučan, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 2018 do 30. 6. 

2022 

4. Kristína Čuláková, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

do 30. 6. 2018 

5. MVDr. Eva Holotová, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 

2017 do 30. 6. 2018 

6. MVDr. Mária Lapšanská, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 

2018 

7. Marko Kakuta, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 1. 7. 2014 do 

30. 6. 2018, podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) do 30. 6. 2018 

8. Štefan Matyi, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

9. Dávid Orčík, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) 

10. Pavlína Palušová, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 7. 2018 

11. Vladimír Vodhanel, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 

2017 do 30. 6. 2018 

12. Michala Wőllner, funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen AS od 2. 10. 2017 

do 30. 6. 2018 
 

VEDECKÁ RADA UVLF 
 

Členovia akademickej obce 

1.  Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – predsedníčka  

- infekčné a parazitárne choroby 

2. doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

- imunológia 

3. prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. MVDr. Ján Danko, PhD.   

- veterinárna morfológia 
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5. prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.  

- veterinárna fyziológia 

6. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

7. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.   

- hygiena prostredia a potravín 

8. prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  

- veterinárna chirurgia 

9. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

- hygiena prostredia a potravín  

10. prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.  

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

11. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 

12. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

13. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD.  

- vnútorné choroby zvierat 

14. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

- mikrobiológia 

15. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  

- vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

16. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

17. MVDr. Martin Tomko, PhD., od 1. 7. 2016 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

18. prof. MVDr. Peter Turek, PhD.  

- hygiena potravín 

19. prof. MVDr. Vladimír Vajda, PhD.  

- veterinárna fyziológia 

20. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.   

- veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

21. doc. RNDr. Milan Žemlička, PhD., od 1. 7. 2016 

- farmakognózia 

22. prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.   

- biochémia 
 

Nečlenovia akademickej obce 

1. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, DrSc. –  rektor, Slovenská poľnohospodárska univerzita v 

Nitre 

- ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve 

2. prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy Slovenskej republiky   

- vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia 

3. MVDr. Tibor Brauner – prezident Komory veterinárnych lekárov SR, do 20. 9. 2018  

- všeobecné veterinárske lekárstvo 

4. prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc. –  prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné 

styky, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita  Brno 

- farmaceutická chémia 

5. prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. – riaditeľ, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, SAV 
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Košice 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

6. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. –  rektor, Technická univerzita vo Zvolene 

- aplikovaná zoológia a poľovníctvo 

7. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. – Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave 

- farmácia 

8. Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. – riaditeľ, Neuroimunologický ústav SAV  

Bratislava 

- mikrobiológia a imunológia 

9. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,  

od 1. 7. 2016 

- materiály  

10. prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor,  Veterinární a farmaceutická univerzita 

Brno 

- výživa a dietetika 

11. PharmDr. Ondrej Sukeľ –  prezident Slovenskej lekárnickej komory, Bratislava  

- farmácia 

12. MVDr. Silvia Štefáková – prezident Komory veterinárnych lekárov SR, od 20. 9. 2018  

- všeobecné veterinárske lekárstvo 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

1. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. – predsedníčka, zamestnankyňa od  26. 3. 2015 

2. MVDr. Martin Tomko, PhD. – zástupca, zamestnanec  od 26. 3. 2015 

3. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. – tajomník, zamestnanec od 26. 3. 2015 

4. Tomáš Čigarský – člen, študent od 26. 3. 2015 do 29. 5. 2018 

5. Vladislav Ďurdina –  člen, študent od 26. 3. 2015 do 8. 6. 2018 

6. Ida Amundsen – člen, študent od 2. 10. 2017 

7. Jaroslav Bučan – člen, študent od 1. 9. 2018 

8. Pavlína Palušová – člen, študent od 1. 9. 2018 

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 

 

OSTATNÉ  SÚČASTI  UVLF 

 

Katedry 

 

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov 

Katedra biológie a genetiky  

Katedra chémie, biochémie a biofyziky  

Katedra anatómie, histológie a fyziológie  

Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat  

Katedra mikrobiológie a imunológie  

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie  

Katedra farmakológie a toxikológie  

Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie  

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/80
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/55
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/67
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/7
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/83
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/71
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/77
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/61
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/162
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Katedra farmakognózie a botaniky 

Katedra farmaceutickej technológie 

Katedra epizootológie a parazitológie  

Katedra životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky  

Katedra hygieny a technológie potravín  

 

Kliniky  

 

Klinika koní  

Klinika prežúvavcov  

Klinika ošípaných  

 

Univerzitná veterinárna nemocnica 

 

Klinika malých zvierat  

Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat  

Centrum aplikovaného výskumu  

Oddelenie riadenia a prevádzky Univerzitnej veterinárnej nemocnice  

- laboratórium klinickej biochémie a hematológie 

 

Vedecké, výskumné a vývojové pracoviská 

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy 

Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

Klinické laboratórium 

Pracovisko analýzy DNA 

 

Informačné a pedagogické pracoviská 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica 

Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF v Košiciach 

Redakcie univerzitných časopisov  

 

Účelové zariadenia 

 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica 

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

Jazdecký areál 

Študentské domovy  

Vysokoškolský F – klub 

Edičné stredisko a predajňa literatúry 

Univerzitná lekáreň  

 

Vedecké a pedagogické pracoviská 

 

Experimentálne výskumné stredisko v Zemplínskej Teplici 

Výučbové pracovisko pre porážku hospodárskych zvierat a spracovanie mäsa  

Centrum klinických zručností 

 

 

http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/58
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/87
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/64
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/90
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/93
http://www.uvlf.sk/organizacna-struktura/92
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SPRÁVNA  RADA  UVLF 

 

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

SR: 

1. MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR, vymenovaný 20. 1. 2017, prvé funkčné obdobie 

2. Ing. Jozef Hurný, PhD., súkromný podnikateľ, Humenné, vymenovaný 20. 7. 2015, druhé 

funkčné obdobie 

3. Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, vymenovaný 25. 5. 2018, prvé funkčné obdobie 

4. Ing. Jaroslav Kiska, Consumer finance holding, a. s., predseda predstavenstva, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie, člen SpR UVLF do 25. 4. 2018 

5. MVDr. Anna Ondová, riaditeľka RVPS Košice-mesto, vymenovaná 18. 10. 2018, prvé 

funkčné obdobie 

6. MVDr. Anton Pajerský, CSc., RVPS Košice-mesto, vymenovaný 15. 3. 2012, prvé 

funkčné obdobie, člen SpR UVLF do 14. 3. 2018 

7. doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV Košice, vymenovaný 15. 3. 

2012, prvé funkčné obdobie, člen SpR UVLF do 14. 3. 2018 

8. MVDr. Ladislav Stodola, Komora veterinárnych lekárov SR, predseda dozornej komisie, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Členovia správnej rady vymenovaní na návrh rektora UVLF: 

1. Dr. h. c. JUDr. et Ing. Ján Bílek, ekonomicko-právny poradca, vymenovaný 16. 8. 2013, 

tretie funkčné obdobie  

2. Ing. Milan Dolný, riaditeľ Siemens Bratislava, pobočka Košice, vymenovaný 28. 8. 2014, 

druhé funkčné obdobie – podpredseda 

3. Ing. Stanislav Hreha, PhD., predseda predstavenstva Východoslovenská vodárenská 

spoločnosť, a. s., Košice, vymenovaný 16. 1. 2018, druhé funkčné obdobie 

4. Ing. Ján Király, predseda predstavenstva Frucona Košice, a. s., vymenovaný 24. 4. 2015, 

tretie funkčné obdobie – predseda 

5. MVDr. Miroslav Martinček, súkromný podnikateľ, vymenovaný 16. 1. 2018, druhé 

funkčné obdobie  
6. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

1. doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie, člen SpR 

UVLF do 31. 12. 2018 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

1. Andrej Alaksa, študent ŠP VVL UVLF, vymenovaný 24. 4. 2016, prvé funkčné obdobie, 

člen SpR UVLF do 23. 4. 2018 

2. Dominik Lauko, študent ŠP VVL UVLF, vymenovaný 24. 4. 2018, prvé funkčné obdobie 
 

PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora  

3. Kolégium farmácie 

4. Komisie rektora  
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- Disciplinárna komisia pre pracovníkov  

- Disciplinárna komisia pre študentov  

- Edičná a vydavateľská komisia 

- Etická komisia pre zaobchádzanie so zvieratami 

- Hospodárska komisia 

- Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany osobných údajov 

- Komisia pre e-learning 

- Komisia pre hodnotenie kvality 

- Komisia pre klinickú činnosť 

- Komisia pre mobilitu učiteľov a študentov 

- Komisia pre vedecko-výskumnú činnosť 

- Komisia pre výrobnú a odbornú prax a stáže 

- Komisia pre webové sídlo  

- Likvidačná komisia 

- Mzdová komisia 

- Pedagogická komisia 

- Prijímacia komisia 

- Sociálna komisia 

- Škodová komisia 

- Ubytovacia komisia 

- Ústredná inventarizačná komisia 

- Vyraďovacia komisia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A  ČINNOSTÍ UVLF 

V KOŠICIACH ZA ROK  2018 

 

V tejto časti výročnej správy uvádzame časový prehľad o zasadnutiach poradných 

orgánov a orgánov akademickej samosprávy, významné udalosti, významné návštevy, účasť 

univerzity na významných medzinárodných podujatiach, významné vedecko-odborné 

podujatia, významné spoločenské a športové podujatia, a významné výsledky projektov. 

 

Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 

2018:  
 

Vedenie univerzity: každý týždeň 

Kolégium rektora: 21. 6., 27. 11. 

Vedecká rada:  28. 3., 4. 7., 24. 10., 12. 12.  

Akademický senát: 19. 2.,  10. 5., 25. 6., 2. 7., 20. 9., 26. 10., 15. 11., 13. 12. 

Správna rada:  14. 5., 10. 12.  

 

Významné udalosti:  

 

1. Dňa 9. februára 2018 sa na UVLF uskutočnilo stretnutie členov nového Prezídia KVL 

SR pod vedením prezidentky KVL SR MVDr. Silvie Štefákovej a vedenia UVLF 

v Košiciach vedené rektorkou univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, 

PhD.  

 

2. UVLF získala druhé miesto v ankete  Košičan roka 2017 v kategórii subjekt za 

zriadenie Univerzitnej veterinárnej nemocnice.  

 

Víťazi ankety KOŠIČAN ROKA 2017 boli vyhlásení na slávnostnom galavečere v 

košickej Kunsthalle dňa 24. februára 2018. Vyhlasovateľom druhého ročníka ankety bol 

mediálny dom KOŠICE:DNES. Cieľom ankety je oceniť a zviditeľniť osobnosti a subjekty, 

ktoré v minulom roku vykonali významné aktivity v prospech  mesta a jeho obyvateľov. 
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3. UVLF bola prijatá za pridruženého člena Asociácie amerických veterinárnych škôl 

(AAVMC – Association of American Veterinary Medical Colleges)  

 

UVLF zaslala v októbri 2017 prihlášku za pridruženého člena AAVMC. Rektorke 

UVLF prof. Mojžišovej  bolo listom z  9. 3. 2018 oznámené, že zhromaždenie AAVMC 

rozhodlo o prijatí UVLF za pridruženého člena AAVMC. Pridružené členstvo prináša so 

sebou množstvo cenných nástrojov a zdrojov, ako aj príležitosti účasti UVLF v Košiciach 

zúčastňovať sa programov AAVMC. Niektoré z výhod, ktoré členstvo v AAVMC prinesie, 

zahŕňajú účasť na zhromaždení AAVMC, účasť vo výboroch a pracovných skupinách, 

príležitosť pre akademických predstaviteľov zúčastňovať sa na stretnutiach a programoch 

AAVMC, ako sú výročná konferencia, spolupráca vo veterinárnom vzdelávaní a akadémia 

vedúcich pracovníkov, päť bezplatných kópií každého vydania časopisu Journal of Veterinary 

Medical Education (JVME) vydávaného štvrťročne, ako aj voľný prístup k jeho online verzii, 

zverejnenie v publikácii Požiadavky na prijatie na štúdium veterinárskeho lekárstva 

(Veterinary Medical Admission Requirements –  VMSAR) či prístup k AAVMC odborným 

skúsenostiam personálu, produktom a službám v rôznych oblastiach, ako je organizácia 

prijímacích pohovorov, akademický veterinárny výskum, klinické programy a školenia, 

otázky učebných osnov a diverzita, inštitucionálne údaje a analýzy a mnohým ďalším. 

Členstvo našej univerzity v AAVMC posilní jej medzinárodné postavenie v americkom 

vzdelávacom priestore a uľahčí spoluprácu s veterinárnymi fakultami v USA. 

 
 

4. Stretnutie slovenských a českých predstaviteľov veterinárneho stavu – UVLF 

v Košiciach, VFU Brno, KVL SR a KVL ČR, ŠVPS SR a SVS ČR v Ledniciach dňa 

12. 3. 2018. 

 

5. Otvorenie Centra klinických zručností dňa 12. 4. 2018. 

 

UVLF 12. apríla 2018 otvorila v pavilóne 17 nové, unikátne pracovisko –  Centrum 

klinických zručností. Jeho úlohou je poskytnúť študentom  širšie možnosti získavať praktické 

zručnosti s použitím makiet a modelových pacientov ešte pred tým, ako sú v priamej výučbe 

použité živé zvieratá, minimalizácia bolesti ošetrovaných zvierat vďaka zručnostiam 

získaných na maketách a modelových pacientoch, precvičovanie praktických klinických 

schopností a zručností, ktoré sú nevyhnutné v ich budúcej profesii, znižovanie stresu zvieraťa 

zo zákroku či znižovanie stresu študenta z nedostatočnej zručnosti. Takéto centrum navyše 

zodpovedá podmienkam EAEVE v zmysle naplnenia definície day-one-skill a hands-on-

study. 

Zdroje na vytvorenie kliniky získala univerzita cez projektovú dotáciu ministerstva 

školstva i z vlastných zdrojov. Počas niekoľkých mesiacov sa realizovalo verejné 

obstarávanie modelov a nábytku, adaptácia priestorov a ich vybavenie. Modely umožnia 

nácvik viacerých metód ako anestéziológia, aseptická manipulácia so základným materiálom, 

aseptická príprava – chirurgická, injekcie, infúzie, zavedenie intravenózneho katétra, 

obväzová technika, oftalmologické vyšetrenie pomocou prístrojov, sutúry, RTG a USG 

vyšetrenie, zubné ošetrenie – zubná ambulancia, evidencia pacientov, liekov a materiálu. 

Študentom budú nateraz k dispozícii modely na výučbu obväzovej techniky, modely na 

výučbu starostlivosti o pacienta, simulátory na výučbu metód auskultácie, modely psov a 
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mačiek na vykonávanie intubácie, modely na výučbu techniky ošetrenia a šitia rôznych typov 

rán, na precvičovanie kardiopulmonálnej resuscitácie  a intravenóznej aplikácie liečiv 

u malých zvierat či modely na simuláciu vykonávania chirurgických zákrokov na pohlavných 

orgánoch samíc a samcov.  

 

 

6. Dňa 24. 4. 2018 sa konali voľby do Akademického senátu UVLF a 2. 5.  voľby 

predsedníctva AS. 

 

7. Promócie absolventov akademického roku 2017/2018 v štátnom divadle Košice 

v dňoch  27. – 28. 6. 2018. 

 

8. Prof. Ing. Jurajovi Ciberejovi, PhD., bolo dňa 3. 8. 2018 udelené vysoké štátne 

vyznamenanie Maďarskej republiky.  

 

Prezident Maďarskej republiky János Áder dňa 3. 8. 2018 udelil jedno z najvyšších 

ocenení Maďarskej republiky – Rytiersky kríž maďarského rádu za zásluhy –  prof. Ing. 

Jurajovi Ciberejovi, PhD., z Ústavu pre chov a choroby zveri a rýb UVLF v Košiciach ako 

uznanie za vedecké bádanie spoločných slovensko-maďarských tradícií manažmentu 

poľovníctva a voľne žijúcich zvierat, za rozvoj cezhraničných poľovníckych vzťahov a prácu 

vykonanú v oblasti medzinárodného šírenia histórie maďarského poľovníctva.  

 

9. Zlatá promócia absolventov ročníka 1968 dňa 11. 9. 2018. 

 

Dňa 11. 9. 2018 sa v aule univerzity 

konala zlatá promócia absolventov z roku 

1968. Bol to v poradí už 14. ročník tejto 

akademickej slávnosti, ktorého sa zúčastnilo 

33 zlatých absolventov. Bol to v minulosti 

prvý ročník, ktorý mal promócie rozdelené 

do dvoch termínov. Dňa 30. marca 1968 si 

prevzalo diplom doktora veterinárnej 

medicíny 57 absolventov, dňa 7. júna 1968 

to bolo ďalších 34 absolventov. 
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10. Otvorenie akademického roku 2018/2018 a aktív učiteľov dňa 14. 9. 2018.  

 

Hlavným bodom programu slávnostného otvorenia nového akademického roku je 

vždy príhovor rektora. Rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., sa vo 

svojom vystúpení prihovorila prítomným hosťom a zamestnancom univerzity, aby najprv 

rekapitulovala ten uplynulý a plánovala prichádzajúci akademický rok, už 69. v poradí. 

Nasledoval príhovor predsedu Akademického senátu UVLF v Košiciach doc. MVDr. Petra 

Lazára, PhD. O príhovor požiadal veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného 

mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a 

Švajčiarskeho finančného mechanizmu Mgr. František Kašický, ktorý vyzdvihol vo svojom 

vystúpení naše silné stránky, našu zanietenosť pri rozširovaní medzinárodnej spolupráce na 

poli vzdelávania i poli vedy, zacielenie na zvyšovanie kvality akceptovateľnej s uznaním aj v 

zahraničí.  

  Rektorka prof. Mojžišová sa už po 

štvrtýkrát rozhodla vyzdvihnúť 

pracovníkov, ktorí v roku 2017 vynikli 

kvalitou svojej publikačnej činnosti. Za 

najvyšší počet publikácií v karentovaných 

časopisoch a v časopisoch evidovaných v 

databázach Web of Science a SCOPUS 

udelila ocenenie a osobne odovzdala 

diplom trom pracovníkom s rovnakým 

počtom publikácií, a to doc. MVDr. 

Mangeshovi Bhidemu, PhD.  

(laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ústavu imunológie katedry 

mikrobiológie a imunológie), ktorého 6 publikácií dosiahlo priemernú hodnotu impakt faktora 

1,934, prof. MVDr. Mikulášovi Levkutovi, DrSc. (ústav patologickej anatómie katedry 

patologickej anatómie a patologickej fyziológie), ktorého 6 publikácií dosiahlo priemernú 

hodnotu impakt faktora 1,313, a RNDr. Terézii Pošivákovej, PhD. (ústav hygieny zvierat a 

životného prostredia katedry životného prostredia, veterinárskej legislatívy a ekonomiky), 

ktorej 6 publikácií dosiahlo priemernú 

hodnotu impakt faktora 0,658.  Za 

publikáciu v časopise s najvyšším 

impakt faktorom –   6,5 –  udelila 

ocenenie  doc. MVDr.  Lenke 

Luptákovej, PhD. (ústav biológie, 

zoológie a rádiobiológie katedry 

biológie a genetiky) a  za dosiahnutie 

najvyššieho počtu ohlasov – 176 –  

udelila ocenenie  prof. Ing. Štefanovi 

Vilčekovi, DrSc. (ústav epizootológie a 

preventívnej veterinárskej medicíny 

katedry epizootológie a parazitológie). 

 

11. UVLF sa 18. 9. 2018 stala signatárom organizácie Magna Charta Universitatum 

v španielskej Salamanke.  

 

Dňa 18. septembra 2018 sa UVLF stala oficiálne súčasťou združenia európskych 

univerzít Magna Charta Universitatum. Observatórium Magna Charta každoročne organizuje 

medzinárodnú konferenciu a tá tohoročná sa konala pri príležitosti 30. výročia podpisu Magna 
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Charta Universitatum a pri príležitosti osláv 800. výročia založenia Univerzity v Salamanke 

bola obnovená možnosť pre ďalšie univerzity deklarovať príslušnosť k Magna Charta 

Universitatum. Na slávnostnom ceremoniáli vystúpila v mene univerzity ako signatárka 

listiny rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ktorá svojím podpisom 

zaviazala našu univerzitu dodržiavať akademické hodnoty tvoriace hlavné posolstvo Charty, 

a teda nezávislosť akademickej slobody, dostupnosť vzdelania a slobodu bádania a prepájanie 

vzdelávacej a výskumnej aktivity. Listina Magna Charta Universitatum je dokument 

oslavujúci univerzitné tradície, ktorý zároveň podporuje prepojenia medzi európskymi 

univerzitami. Založila ju Univerzita v Bologni a Európska konferencia rektorov pri príležitosti 

900. výročia jej založenia 18. septembra  1988. V súčasnosti podpísalo dokument Magna 

Charta Universitatum viac ako osemsto univerzít z osemdesiatich šiestich krajín. K Charte 

v roku 2018 pribudlo k doterajším 816 univerzitám z 86 krajín sveta 73 nových signatárov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Odovzdanie PhD. diplomov absolventom doktorandského štúdia dňa 9. 10. 2018. 

 

13. Otvorenie záhrady liečivých rastlín 24. 10. 2018. 

 

Slávnostné otvorenie záhrady liečivých rastlín, ktorá sa nachádza v areáli univerzity za 

farmaceutickým pavilónom, sa uskutočnilo 24. októbra 2018 prestrihnutím stuhy rektorkou 

univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., spolu s koordinátorom projektu, 

prorektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality prof. MVDr. Jozefom Nagyom, PhD., a 

vedúcou katedry farmakognózie a botaniky doc. Ing. Jarmilou Eftimovou, CSc.,  ktorá 

intenzívne podporila víziu vytvorenia záhrady. 

V záhrade liečivých rastlín bolo vysadených vyše sto druhov rastlín, prevažne trvalky 

a jednoročné liečivé rastliny, ktoré napomôžu študentom lepšie poznávať liečivé rastliny 
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pomocou kľúča na určovanie rastlín či využiť záhradu pri vypracovávaní diplomových a 

rigoróznych prác. Sekundárnym účelom záhrady a širšieho priestoru za farmaceutickým 

pavilónom je slúžiť ako oddychová zóna pre študentov i zamestnancov UVLF či ostatných 

návštevníkov univerzity, takže sa ešte do budúcnosti plánuje dotvorenie priestoru altánkom, 

ihriskom a výbehom pre kone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Imatrikulácia  študentov prvého ročníka dňa 25. 10. 2018. 

 

15. Dňa 26. 10. 2018 sa konali voľby kandidáta na funkciu rektora na obdobie rokov 

2019 – 2023. 

 

Akademický senát UVLF na svojom zasadnutí dňa 20. 9. 2018 stanovil  na deň 26. 10. 

2018 termín volieb kandidáta na funkciu rektora UVLF na funkčné obdobie  2019 – 2023. 

Zároveň schválil volebnú komisiu v zložení: prof. MVDr. Peter Turek, PhD., doc. MVDr. 

Katarína Beňová, PhD., MVDr. Ľubomír Šmiga, PhD., PharmDr. Monika Fedorová, MVDr. 

Filip Koľvek, Marko Kakuta, Vladimír Vodhanel. Ustanovujúce zasadnutie volebnej komisie 

sa uskutočnilo 28. 9. 2018, na ktorej si členovia zvolili predsedu (prof. MVDr. Petra Tureka, 

PhD.) a podpredsedu (doc. MVDr. Katarínu Beňovú, PhD.). Volebná komisia sa ujala svojej 

činnosti v zmysle zákona NR SR č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a v zmysle Štatútu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie  

v Košiciach – vnútorný predpis č. 1 čl. 5. Volebná komisia na základe daných predpisov 

vydala usmernenie k voľbám, kde stanovila termín na odovzdanie návrhov na kandidátov na 

funkciu rektora UVLF od členov akademickej obce UVLF a členov Správnej rady UVLF do 

16. 10. 2018 do 12. hod. K danému termínu bol volebnej komisii doručený jeden návrh 

kandidáta od Správnej rady UVLF na Dr. h. c. prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD. Menovaná 

svojím podpisom súhlasila s kandidatúrou a odovzdala svoj program na funkčné obdobie 

2019 – 2023 predsedovi volebnej komisie. Kandidatúra a program navrhovanej kandidátky 

bol akademickej obci zverejnený dňa 19. 10. 2018 na webovej stránke univerzity. 

 Dňa 22. 10. 2018 o 14. hod. vykonala volebná komisia pre členov akademickej obce 

predstavenie kandidátky, ktorá v stanovenom časovom limite predstavila program rozvoja 
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univerzity na funkčné obdobie 2019 – 2023. Následne bola k prezentovanému programu 

otvorená diskusia, v ktorej vystúpili piati členovia akademickej obce. 

 Voľba sa uskutočnila 26. 10. 2018. Tajných volieb sa zúčastnilo všetkých 21 voličov – 

členov Akademického senátu UVLF. Už v prvom kole volieb získal navrhovaný kandidát 

plný počet – 21 hlasov voličov. Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola 

akademickým senátom zvolená za kandidáta na rektora UVLF na funkčné obdobie 2019 – 

2023. Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 26. 10. 2018 pred akademickou obcou. Predseda 

volebnej komisie odovzdal predsedovi akademického senátu zápisnicu o priebehu volieb pre 

ďalšie konanie. Voľby kandidáta na rektora UVLF prebehli bez problémov, volebnej komisii 

neboli doručené žiadne pripomienky a sťažnosti. 

 

16. Prevzatie ceny Ocenený finalista v súťaži Národná cena za kvalitu 2018, 

organizovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v Sále 

ústavy Historickej budovy NR SR v Bratislave dňa 20. 11. 2018. 

 

UVLF získala na 19. ročníku súťaže Národná cena SR za kvalitu svoje zatiaľ najvyššie 

umiestnenie – cenu Ocenený finalista.  Dňa 20. novembra 2018 si túto druhú najvyššiu cenu  

v Sále Ústavy SR v 

historickej budove Národnej 

rady Slovenskej republiky 

prevzala rektorka univerzity 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., a prorektor 

pre rozvoj školy a hodnotenie 

kvality prof. MVDr. Jozef 

Nagy, PhD., z rúk predsedu 

Úradu pre normalizáciu, 

metrológiu a skúšobníctvo 

SR Pavla Pavlisa a  predsedu 

hodnotiteľskej komisie súťaží  

Michala Ľacha. Národná cena 

SR za kvalitu je 

najprestížnejšou národnou cenou kvality pre organizácie, pretože ako jediná v Slovenskej 

republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť 

vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť 

svoju výnimočnosť. 

UVLF sa v roku 2018 už štvrtýkrát (predtým v rokoch 2012, 2014 a 2016) zapojila do 

súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa modelu CAF. V ročníkoch 2012 a 2014 získala 

UVLF ocenenie za zapojenie sa do súťaže a v roku 2016 ocenenie zlepšenia výkonnosti 

organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 v kategórii C (organizácie verejného 

sektora). V roku 2018 sa UVLF v Košiciach stala oceneným finalistom súťaže Národná cena 

SR za kvalitu 2018 v kategórii C (organizácie verejného sektora) ako jediná vysoká škola.  

 

17. Stretnutie farmaceutických škôl SR a ČR v Smoleniciach 22. – 24. 11. 2018.  
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Významné návštevy: 

 

1. Návšteva delegácie z Národnej agrárnej univerzity z Bilej Cerkvi  na UVLF v dňoch 

23. – 26. 1. 2018 a návšteva delegácie našej univerzity na Národnej agrárnej 

univerzite 4. – 5.  5. 2018. 

 

V dňoch 22. – 26. 1. 2018 navštívila našu univerzitu delegácia predstaviteľov 

z ukrajinskej Národnej poľnohospodárskej univerzity v Bila Cerkva (Bila Tserkva National 

Agrarian University) na čele s rektorom prof. Anatolijom Danylenkom. Hlavným cieľom tejto 

návštevy bolo zoznámiť sa s našou univerzitou a získať informácie týkajúce sa podmienok 

európskej evalvácie a akreditácie EAEVE.  Rektori obidvoch univerzít prof. Mojžišová a prof. 

Danylenko slávnostne podpísali dohodu o spolupráci v oblasti pedagogickej a vedecko-

výskumnej činnosti.  Na základe našich skúseností s hodnotiacim procesom EAEVE sme 

vyjadrili partnerom podporu a sľúbili pomoc  pri príprave na zahájenie procesu európskej 

evalvácie fakulty veterinárskej medicíny. Na základe týchto dohôd  navštívili v dňoch  4. a 5. 

mája 2018 zástupcovia našej univerzity pod vedením rektorky Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 

Mojžišovej, PhD., partnerskú univerzitu v Bilej Cerkvi. Na zasadnutí Vedeckej rady Národnej 

poľnohospodárskej univerzity v Bilej Cerkvi, ktorá sa venovala zámerom ďalšieho rozvoja 

univerzity, najmä jej veterinárskej fakulty, a zintenzívneniu medzinárodnej spolupráce 

v európskom kontexte, bol  udelený čestný doktorát – doctor honoris causa – rektorke UVLF 

prof. Jane Mojžišovej za osobnú podporu aktivít vedúcich k budovaniu medzinárodnej 

spolupráce, za rozvoj medzinárodných projektov a vzdelávacích programov, akademickej 

výmeny a modernizácie vzdelávania na Fakulte veterinárnej medicíny NPU.  

 

 

 

2. Rektorka UVLF prof. Mojžišová sa ako členka delegácie prezidenta SR Andreja 

Kisku  zúčastnila na oficiálnej návšteve Nórskeho kráľovstva v dňoch 4. – 6. 6. 2018. 
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3. V dňoch 10. – 11. 9. 2018 navštívili UVLF zástupcovia Louisiana State University, 

USA. Súčasťou návštevy bolo podpísanie memoranda o porozumení medzi 

univerzitami. 

 

4. UVLF navštívil dňa 22. 10. 2018 novovymenovaný veľvyslanec Nórskeho kráľovstva   

Terje Theodor Nervik.  

 

Dňa 22. 10. 2018 prijala rektorka univerzity prof. Mojžišová na návšteve veľvyslanca 

Nórskeho kráľovstva Terje Theodor Nervika, ktorého sa zúčastnil aj František Kašický, 

veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného 

mechanizmu, bývalý veľvyslanec SR v Nórsku. Cieľom tejto prvej, krátkej návštevy pána 

veľvyslanca bolo predstavenie sa nie dlho po vymenovaní do funkcie, zoznámenie sa s 

vedením univerzity a univerzitou samotnou, a stretnutie s nórskymi študentmi počas výučby. 

Návšteva sa ukončila prísľubom ďalších stretnutí a rozvíjania dlhodobo  úzkych vzťahov 

medzi univerzitou a nórskou ambasádou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. V dňoch 6. – 7. 11. 2018 navštívil UVLF prof. MVDr. Gad Baneth, PhD., Dipl. 

ECVCP, riaditeľ Koret School of Veterinary Medicine pri Hebrejskej jeruzalemskej 

univerzite v Izraeli. Súčasťou návštevy bolo podpísanie Memoranda o porozumení a 

spolupráci medzi oboma veterinárskymi školami v oblasti pedagógie, vedy 

a výskumu, ako aj odborná prednáška na tému Canine leishmaniosis – update on 

the pathogenesis, treatment and prevention. 
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6. Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva navštívil univerzitu  dňa 12. 11. 2018 

historicky prvýkrát úradujúci prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  

 

Návšteva sa začala v 

zasadacej miestnosti rektorátu 

stretnutím pána prezidenta s 

členmi vedenia. Témou 

rozhovoru bolo školstvo na 

Slovensku, jeho výzvy a 

problémy, ale najmä 

postavenie našej univerzity v 

slovenskom i európskom 

vzdelávacom priestore. 

Následne sa všetci účastníci 

tohto stretnutia presunuli do auly, kde sa prezident Andrej Kiska stretol so študentmi a 

akademickou obcou. Prezident Slovenskej republiky rozprával o svojej ceste k úspechu, ktorá 

často viedla cez rôzne prekážky. Taktiež zdôraznil, že UVLF je podľa jeho názoru malým 

zázrakom vzhľadom na vysokokvalitné vzdelanie, ktoré poskytuje svojim študentom aj na 

medzinárodnej úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzdelávania. Tým súčasne 

aj apeloval na všetkých študentov, ktorých ako mladšiu generáciu – našu nádej, vyzval, aby sa 

nebáli urobiť krok vpred a otvorene diskutovali o problémoch.  V nasledovnej diskusii 

študenti všeobecného veterinárskeho lekárstva, farmácie, hygieny potravín, kynológie, 

študijných programov vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

bezpečnosť krmív a potravín, a trh a kvalita potravín sa pýtali na názor prezidenta v otázkach 

tematicky zameraných na oblasť ich štúdia. Na záver stretnutia rektorka univerzity prof. 

Mojžišová poďakovala prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi za jeho návštevu, ktorá sa 

uskutočnila pri príležitosti osláv 17. novembra ako dňa boja za slobodu a demokraciu. Na to 

sa vo svojej záverečnej reči zamerala aj rektorka, ktorá zdôraznila podstatu tohto sviatku, 

ktorý sa spájal a spája aj s Medzinárodným dňom študentstva. Pripomenula, že odpor proti 

totalitnej moci počas druhej svetovej vojny si 17. novembra pripomínajú študenti na celom 

svete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. V dňoch 28. – 29. 11. 2018 navštívil UVLF Dr. Roee Gutman z Tel-Hai College, 

Izrael, s cieľom rozšíriť vzájomnú spoluprácu podpísaním Memoranda o 

porozumení a spolupráci medzi UVLF a Tel-Hai College v oblasti štúdia a 

výmenného programu Erasmus+. 
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Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. Výročná konferencia European University Association  v Zürichu v dňoch 4. – 6. 4. 

2018. 

 

2. Rektorské sympózium Vyšehradskej asociácie univerzít  v Louisiane v dňoch 15. – 21. 

4. 2018 a podpísanie memoranda o spolupráci medzi Louisianskou štátnou 

univerzitou  (Louisiana State University) a UVLF. 

 

V dňoch 15. – 21. 4. 2018 sa rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., 

a prorektori prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD.,  zúčastnili 

rektorského sympózia Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA – Visegrad University 

Association), ktoré sa konalo na Louisianskej štátnej univerzite (Louisiana State University –  

LSU) v Baton Rouge v štáte Louisiana, 

ktorá je členom Vyšehradskej asociácie 

univerzít už mnoho rokov. Stretnutie 

s názvom Diverzifikácia príjmov univerzít 

a podpora súkromného sektora: úspešné 

prípadové štúdie prebiehalo v Agrárnom 

centre univerzity pod vedením jeho 

riaditeľa a zároveň vice-kancelára Fakulty 

poľnohospodárstva Dr. Johna Russina, 

PhD., a jeho pridruženej riaditeľky pani 

Ivany Tregenza. Stretnutia sa zúčastnili 

najvyšší zástupcovia univerzít nielen 

štyroch štátov Vyšehradskej štvorky, ale 

aj zástupcovia univerzít z Ukrajiny 

a Ruska, Louisianskej štátnej univerzity a zástupcovia mnohých profesijných organizácií 

pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva. Najdôležitejšou udalosťou z pohľadu našej 

univerzity bolo podpísanie bilaterálneho memoranda o spolupráci medzi Louisianskou štátnou 

univerzitou a UVLF, z ktorého vyplýva záujem LSU o umožnenie štúdia ich absolventov na 

UVLF a perspektívne vytvorenie spoločného študijného programu, na ktorom budú 

participovať obe univerzity.  

Druhá časť rektorského sympózia sa konala vo Washingtone D.C., kde sa na pôde 

veľvyslanectva Maďarskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcov 

veľvyslanectiev Vyšehradskej štvorky a ďalších organizácií. Stretnutie otvoril veľvyslanec 

Maďarskej republiky v USA pán László Szabó a viedol ho atašé pre poľnohospodárstvo 

a životné prostredie Dr.  Ákos Horváth. Odzneli informácie týkajúce sa spolupráce medzi 

krajinami V4 a USA, ale najväčšia pozornosť sa venovala vstupu zástupkyne Európskej 

komisie pre výskum a inovácie Viktórie Bodnárovej, ktorá hovorila o možnostiach 

financovania vedecko-výskumnej spolupráce medzi americkými a európskymi univerzitami 

z fondov EÚ hlavne projektu EURAXESS. 

 

3. Konferencia rektorov EUNIS 2018 (European University Information Systems) 

v Porte 25. – 29. 4. 2018. 

 

4. VUA General meeting na University of Debrecen, Maďarsko dňa 3. 9. 2018.  

 

5. VetNEST Annual meeting v Ohride na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Skopje, 

Macedónsko v dňoch 20. – 23. 9. 2018. 
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Významné vedecko-odborné podujatia: 

 

1. Dňa 18. 4. 2018 sa konal 61. ročník študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ. 

 

2. Konferencia Hygiena Alimentorum XXXIX sa konala v dňoch  16. – 18. 5. 2018 na 

Štrbskom plese. 

 

3. Univerzita sa zúčastnila v dňoch 5. a 6. 6. 2018  v Dvoroch nad Žitavou 7. ročníka 

Celoslovenských dní poľa, ktoré sú považované za najväčšiu odbornú 

poľnohospodársku výstavu na Slovensku. 

 

4. V dňoch 4. – 5. 9. 2018 sa konal 13. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke 

akademika Kolomana Boďu.  

 

5. V dňoch 6. a 7. 9. 2018 sa na pôde UVLF konal už 13. ročník Lazarových dní 

veterinárnej výživy a dietetiky. 

 

6. Na pôde UVLF sa v dňoch 13. a 14. 9. 2018 konala šiesta medzinárodná vedecká 

konferencia Infekčné a parazitárne choroby zvierat.  

 

7. Na podujatí Európska noc výskumníkov konanom dňa 28. 9. 2018 v priestoroch 

obchodného centra Átrium Optima sa UVLF predstavila s doteraz rekordným 

počtom 12 expozícií. 

 

8. Konferencia Kam kráčaš, veterinárna medicína na Slovensku? VET FUTURE  sa 

konala na UVLF dňa 5. 10. 2018. 

 

Konferencia, ktorej hlavnou témou bola budúcnosť veterinárnej profesie, bola 

organizovaná Komorou veterinárnych lekárov SR, UVLF v Košiciach a Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR. Otvorila ju rektorka univerzity Dr. h. c. prof. MVDr. Jana 

Mojžišová, PhD., ktorá vo svojom prejave zdôraznila dôležitosť vývoja veterinárnej profesie 

od minulosti až po súčasnosť a jej neustále adaptovanie sa súčasným podmienkam. Po nej 

vystúpili ďalší najvyšší predstavitelia organizátorov konferencie VET FUTURE 
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reprezentujúci zvyšné dva piliere veterinárnej profesie na Slovensku – ústredný riaditeľ ŠVPS 

SR prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a prezidentka KVL SR MVDr. Silvia Štefáková. Ako 

čestný hosť bol pozvaný prezident Federation of Veterinarians of Europe Rafael Laguens, 

ktorý vo svojej prednáške predstavil celoeurópsku koncepciu VET FUTURE. Vystúpil aj 

pozvaný prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Karel Daniel a štátny tajomník 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. Po 

príhovoroch nasledovala prehliadka Univerzitnej veterinárnej nemocnice.  

 Konferencia pozostávala z dvoch základných okruhov. V prvej polovici stretnutia 

dominovali prednášky jednotlivých organizátorov zamerané na budúcnosť veterinárnej 

profesie a nimi stanovené vízie v tejto oblasti. Ako prvý vystúpil ústredný riaditeľ ŠVPS SR 

prof. Jozef Bíreš s témou prednášky Postavenie ŠVPS SR v potravinovom reťazci na národnej 

a medzinárodnej úrovni: súčasnosť a výzvy do budúcnosti. Po ňom vystúpila rektorka UVLF 

prof. Jana Mojžišová, ktorá vo svojej prezentácii okrem iného objasnila myšlienku One 

Health konceptu – súvzťažnosť medzi zdravím zvierat, ľudí a kvalitou životného prostredia. 

Dôležitým bodom jej prezentácie bola aj kompetencia prvého dňa, ktorú nadobudnú 

absolventi UVLF. Ako tretí vystúpil JUDr. MVDr. Ivan Riečan – predseda dozornej komisie 

KVL SR. Jeho prezentácia bola zameraná na efektívnu komunikáciu pre veterinárnu profesiu 

a zvieratá. Druhá polovica stretnutia bola venovaná diskusnému fóru zameranému na témy 

veterinárneho vzdelávania, veterinárnej profesie a veterinárnej legislatívy. V diskusii odzneli 

otázky z oblasti manažmentu, psychologického tréningu veterinárov či transportu zvierat pri 

cestovaní. Na záver konferencie bolo vyhlásené komuniké o spolupráci a spoločných víziách 

veterinárnej profesie všetkých troch organizátorských inštitúcií.  

 

9. V dňoch 9. – 10. 10. 2018 v rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku CROCUS v Kežmarských Žľaboch sa uskutočnila 

konferencia ZO OZ PŠaV UVLF spojená so spoločným zasadnutím vedenia UVLF 

a predsedníctva AS UVLF. 

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

 

1. Deň otvorených dverí 17. 1. 2018. 

 

2. Bowlingový turnaj  o cenu Akademického senátu UVLF 31. 1. 2018. 

 

3. Parkúrové preteky v Jazdeckom areáli  UVLF 7. 4. 2018. 

 

4. Slovenský voltížny pohár 2018 v  Jazdeckom areáli  UVLF 21. 4. 2018. 

 

5. Majáles 24. 5. 2018. 

 

6. Medzinárodný deň detí 2. 5. 2018. 

 

7. Jazdecké preteky o cenu rektorky a pohár primátora 2. –  3. 5. 2018. 

 

8. Dobrovoľnícke brigády v Jazdeckom areáli UVLF. 
 

Dobrovoľnícke centrum Košíc v spolupráci s UVLF,  Magistrátom mesta Košice, 

mestskou časťou Košice-západ, Mestskými lesmi Košice, a. s., a Jazdeckým oddielom TJ 

Slávia UVLF v Košiciach zorganizovali dobrovoľnícke brigády zamerané na opravu tribún na 

účelovom zariadení Jazdecký areál UVLF. Prvé brigády sa uskutočnili v dňoch 9. 6., 23. 6. a 
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26. 6. 2018 a boli zamerané na opravu 

východnej tribúny. V prvom rade bolo 

potrebné odstrániť staré, časom 

poznačené drevené lavičky a nasledovalo 

neľahké odstraňovanie hrdze zo 

železných konštrukcií. Následne bolo 

potrebné ručne vykonať nové nátery na 

značnej ploche konštrukcií. Zvolené 

farby modrá a žltá sú farbami našej 

univerzity a mesta Košice. Spolu bolo 

zorganizovaných šesť dobrovoľníckych 

aktivít, pričom prvé dve sa uskutočnili 

počas sobôt, ďalšie boli organizované 

v popoludňajších hodinách počas 

pracovných dní a podieľalo sa na nich viac než 130 dobrovoľníkov.  

V dňoch 8. 11. 2018 a 10. 11. 2018 dobrovoľnícke brigády pokračovali pri oprave 

severných tribún.  Vďaka zamestnancom a študentom UVLF, dobrovoľníkom 

z dobrovoľníckeho centra a hlavne početnej skupine rodičov detí voltížnej skupiny JO TJ 

UVLF sa podarilo pred príchodom zimy odstrániť koróziu a vykonať nátery na severných 

tribúnach.  

Slávnostné prestrihnutie pásky zrekonštruovanej tribúny sa uskutočnilo počas 

Majstrovstiev Slovenska v skokových pretekoch detí a juniorov 26. 8. 2018 za účasti rektorky 

UVLF, prorektora pre rozvoj a hodnotenie kvality, viceprimátora a viceprimátorky mesta 

Košice, starostu mestskej časti Košice- západ, zástupcov Dobrovoľníckeho centra Košíc 

a Mestských lesov Košice. 

 

 

 

 

9. Majstrovstvá Slovenska v skokových pretekoch detí a juniorov 24. – 26. 8. 2018. 

 

10. Futbalový turnaj troch univerzít  organizovaný UVLF 12. 9. 2018. 

 

11. Medzinárodný filmový festival Agrofilm sa konal aj na pôde univerzity a v dňoch  2. 

– 4. 10. 2018 boli v aule premietané festivalové filmy. 

 

12. Hubertova jazda 12. 10. 2018. 

 

13. Kynologické preteky o pohár rektorky 13. 10. 2018. 
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14. Strelecké preteky Klubu poľovníckej kynológie UVLF 13. 10. 2018. 

 

15. Mikuláš pre deti zamestnancov 9. 12. 2018. 

 

16. Vianočný koncert Štátnej filharmónie Košice pre zamestnancov 13. 12. 2018. 

 

Významné výsledky projektov: 

 

Medzi významné výsledky výskumnej činnosti v roku 2018 sú zaradené vedecké 

monografie  a kapitoly v monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách InTech, 

IntechOpen, Springer a CRC PRESS ako aj vedecké práce s IF  2,5. 

Vo Vestníku ÚPV SR č. 3/2018 bola zverejnená patentová prihláška Probiotický 

prípravok, spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku pôvodcov: Styková, Eva - 

Nemcová, Radomíra - Valocký, Igor. 

Vo Vestníku ÚPV SR č. 4/2018 bol zapísaný úžitkový vzor Nosič probiotického 

prípravku pre včely pôvodcov: Mudroňová, Dagmar - Toporčák, Juraj - Kuzyšinová, 

Katarína. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

AAB01 SABO, Rastislav - KORYTÁR, Ľuboš - LEGÁTH, Jaroslav - SABOVÁ, Lucia. 

Focal bird and bat species for refined exposure assessment in accordance with the 

Guidance document (EFSA). Rec. Peter Javorský, Monika Gáffyová. 1. vyd. Košice: 

UVLF, 2018. ISBN 978-80-8077-612-1. 

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABC01 GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - HRČKOVÁ, Gabriela - MAĎAR, 

Marián - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SOPKOVÁ, Drahomíra - NEMCOVÁ, 

Radomíra. Antibiotic-Treated SPF Mice as a Gnotobiotic Model. In Antibiotic Use in 

Animals. 1. vyd. - Rijeka: InTech, 2018. ISBN 978-953-51-3750-4, s. 45-83. 

ABC02 VALKO-ROKYTOVSKÁ, Marcela - ŠIMKOVÁ, Jana - MILKOVIČOVÁ, Mária - 

KOSTECKÁ, Zuzana. Possibilities for the Therapy of Melanoma: Current 

Knowledge and Future Directions. In Human Skin Cancers : Pathways, Mechanisms, 

Targets and Treatments. 1. vyd. - Rijeka: InTech, 2018. ISBN 978-1-78923-094-9, s. 

109-132. 

ABC03 TÓTHOVÁ, Csilla - MIHAJLOVIČOVÁ, Xénia - NAGY, Oskar. The Use of Serum 

Proteins in the Laboratory Diagnosis of Health Disorders in Ruminants. In 

Ruminants - The Husbandry, Economic and Health Aspects : The Husbandry, 

Economic and Health Aspects. 1. vyd. - Rijeka: InTech, 2018. ISBN 978-1-78923-

048-2, s. 105-146 [3,45AH]. 

ABC04 HORVATIĆ, Anita - KULEŠ, Josipa - GUILLEMIN, Nicolas - MARTINKOVIĆ, 

Franjo - ŠTIMAC, Iva - MRLJAK, Vladimir - BHIDE, Mangesh Ramesh. Surface 

proteome biotinylation combined with bioinformatic tools as a strategy for predicting 

pathogen interacting proteins. In Host-Pathogen Interactions : Methods and 

Protocols. 1. vyd. - Berlin: Springer, 2018. ISBN 978-1-4939-7603-4, s. 83-96 

[1,1AH]. 

ABC05 TÓTHOVÁ, Csilla - NAGY, Oskar. Transthyretin in the Evaluation of Health and 

Disease in Human and Veterinary Medicine. In Pathophysiology - Altered 

Physiological States. 1. vyd. - London: IntechOpen, 2018. ISBN 978-1-78923-180-9, 

s. 51-67 [1,25AH]. 

ABC06 BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - SALAYOVÁ, Aneta. Green-Synthesized Silver 
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Nanoparticles and Their Potential for Antibacterial Applications. In Bacterial 

Pathogenesis and Antibacterial Control. 1. vyd. - London: IntechOpen, 2018. ISBN 

978-1-78923-160-1, s. 73-94. 

ABC07  HRUŠKOVÁ, Tatiana - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - PAPAJOVÁ, 

Ingrid - BUJDOŠOVÁ, Zuzana. Disinfection of Water Used for Human and Animal 

Consumption. In Disinfection. 1. vyd. - London: IntechOpen, 2018. ISBN 978-1-

78984-475-7, s. 9-31. 

ABC08  MAĎAR, Marián - TELEPJANOVÁ, Tatiana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Influence 

of Selected Per Orally Administered ATB on Microflora of GIT in Experimental 

Animals. In Antibiotic Use in Animals. 1. vyd. - Rijeka: InTech, 2018. ISBN 978-

953-51-3750-4, s. 85-100 [1,23AH]. 

ABC09 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - HALÁNOVÁ, Monika - 

DANIŠOVÁ, Oľga. Encephalitozoon. In LIU, Dongyou. Handbook of Foodborne 

Diseases. 1. vyd. - Boca Raton: CRC PRESS, 2018. ISBN 978-1-138-03630-7, s. 

481-490 [2AH]. 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADC01  VENGLOVSKÝ, Ján - SASÁKOVÁ, Naďa - GREGOVÁ, Gabriela - PAPAJOVÁ, 

Ingrid - TÓTH, František - SZABÓOVÁ, Tatiana. Devitalisation of pathogens in 

stored pig slurry and potential risk related to its application to agricultural soil. In 

Environmental Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, 2018, vol. 25, č. 

22, s. 21412-21419. (2.800 - IF2018). 

ADC02 KALINOVÁ, Jana - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HATALOVÁ, Elena - 

DANIŠOVÁ, Oľga - TRUNGELOVÁ, Miroslava - HROMADA, Rudolf. 

Occurrence of Cryptosporidium in the water basins of Nitra region, Slovakia. In Acta 

Tropica. ISSN 0001-706X, 2018, vol. 179, s. 36-38. (2.509 - IF2018). 

ADC03  ŠIVIKOVÁ, Katarína - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - 

GALDÍKOVÁ, Martina - DIANOVSKÝ, Ján. Potential chromosome damage, cell-

cycle kinetics/and apoptosis induced by epoxiconazole in bovine peripheral 

lymphocytes in vitro. In Chemosphere. ISSN 0045-6535, 2018, vol. 193, s. 82-88. 

(4.427 - IF2018). 

ADC04 VARINSKÁ, Lenka - FÁBER, Lenka - KELLO, Martin - PETROVOVÁ, Eva - 

BALÁŽOVÁ, Ľudmila - SOLÁR, Peter - COMA, Matú - URDZÍK, Peter - MOJŽIŠ, 

Ján - ŠVAJDLENKA, Emil - MUČAJI, Pavel - GÁL, Peter. β-escin effectively 

modulates HUVECs proliferation and tube formation. In Molecules. ISSN 1420-

3049, 2018, vol. 23, č. 1, art no 197. (3.098 - IF2018). 

ADC05  PIRNÍK, Zdenko - KOLESÁROVÁ, Mária - ŽELEZNÁ, Blanka - MALETÍNSKA, 

Lenka. Repeated peripheral administration of lipidized prolactin-releasing peptide 

analog induces c-fos and FosB expression in neurons of dorsomedial hypothalamic 

nucleus in male C57 mice. In Neurochemistry International. ISSN 1872-9754, 2018, 

vol. 116, s. 77-84. (3.603 - IF2018). 

ADC06 FEDOROVÁ, Monika - PERDUKOVÁ, Daniela - PIRNÍK, Zdenko - FEDÁK, 

Viliam - SUKEL, Ondrej - SANJEEVIKUMAR, Padmanaban. The Fuzzy System as 

a Promising Tool for Drugs Selection in Medical Practice. In IEEE Access. ISSN 

2169-3536, 2018, vol. 6, s. 27294-27301. (3.557 - IF2018). 

ADC07 VALACHOVÁ, Bernadeta - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - BUGOŠ, Ondrej - 

JADHAV, Santosh - SMOLEK, Tomáš - NOVÁK, Petr - ŽILKA, Norbert. A 

comparative study on pathological features of transgenic rat lines expressing either 

three or four repeat misfolded tau. In Journal of Comparative Neurology. ISSN 

0021-9967, 2018, vol. 526, č. 11, s. 1777-1789. (3.400 - IF2018). 
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ADC08 BREZOVÁKOVÁ, Veronika - VALACHOVÁ, Bernadeta - HANES, Jozef - 

NOVÁK, Michal - JADHAV, Santosh. Dendritic Cells as an Alternate Approach 

for Treatment of Neurodegenerative Disorders. In Cellular and Molecular 

Neurobiology. ISSN 0272-4340, 2018, vol. 38, s. 1-8. (3.895 - IF2018). 

ADC09 SMOLEK, Tomáš - JADHAV, Santosh - BREZOVÁKOVÁ, Veronika - 

CUBÍNKOVÁ, Veronika - VALACHOVÁ, Bernadeta - NOVÁK, Petr - ŽILKA, 

Norbert. First-in-Rat Study of Human Alzheimer’s Disease Tau Propagation. In 

Molecular Neurobiology. ISSN 0893-7648, 2018, vol. 55, s. 1-11. (5.076 - IF2018). 

ADC10 MURGOCI, Adriana - Natalia - ČÍŽKOVÁ, Dáša - MAJEROVÁ, Petra - 

PETROVOVÁ, Eva - MEDVECKÝ, Ľubomír - FOURNIER, Isabelle - SALZET, 

Michel. Brain-Cortex Microglia-Derived Exosomes: Nanoparticles for Glioma 

Therapy. In ChemPhysChem. ISSN 1439-4235, 2018, vol. 19, č. 10, s. 1205-1214. 

(2.947 - IF2018). 

ADC11 HUS, Konrad Kamil - BUCZKOWICZ, Justyna - PETRILLA, Vladimír - 

PETRILLOVÁ, Monika - ŁYSKOWSKI, Andrzej - LEGÁTH, Jaroslav - BOCIAN, 

Aleksandra. First look at the venom of Naja ashei. In Molecules. ISSN 1420-3049, 

2018, vol. 23, č. 3, article number 609. (3.098 - IF2018). 

ADC12 ČÍŽKOVÁ, Dáša - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - MURGOCI, 

Adriana - Natalia - DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - HUMENÍK, Filip - 

ČÍŽEK, Milan - QUANICO, Jusal P. - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. 

Localized intrathecal delivery of mesenchymal stromal cells conditioned medium 

improves functional recovery in a rat model of spinal cord injury. In International 

Journal of Molecular Sciences. ISSN 1422-0067, 2018, vol. 19, č. 3, p. 87-99. (3.687 

- IF2018). 

ADC13 JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - KÁŇOVÁ, 

Evelína - TOMEČKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Petra - BHIDE, Katarína - 

ČOMOR, Ľuboš - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh 

Ramesh. Proteomic and bioinformatic pipeline to screen the ligands of S. 

pneumoniae interacting with human brain microvascular endothelial cells. In 

Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2018, vol. 8, č. 1, article number 5231. (4.122 - 

IF2018). 

ADC14 POTOČŇÁK, Ivan - BUKRYNOV, Oleksandr - KLIUIKOV, Andrii - ČIŽMÁR, 

Erik - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - DUŠEK, Michal. A Cu-II 

complex with an carbamoylcyanonitro-somethanide ligand formed in situ by the 

nucleophilic addition of water to dicyanonitroso-methanide: structure, spectral and 

magnetic properties. In Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry. 

ISSN 2053-2296, 2018, vol. 74, č. 5, s. 584-589. (8.678 - IF2018). 

ADC15  BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BABULA, Petr - BALÁŽ, Matej - BAČKOROVÁ, Miriam 

- BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BRIANČIN, Jaroslav - KURMANBAYEVA, Assylay - 

SAGI, Moshe. Zinc oxide nanoparticles phytotoxicity on halophyte from genus 

Salicornia. In Plant Physiology and Biochemistry. ISSN 0981-9428, 2018, vol. 130, 

s. 30-42. (2.718 - IF2018). 

ADC16  TAKÁČ, Peter - KELLO, Martin - BAGO PILÁTOVÁ, Martina - KUDLIČKOVÁ, 

Zuzana - VILKOVÁ, Mária - SLEPČÍKOVÁ, Paulína - PETIK, Peter - MOJŽIŠ, 

Ján. New chalcone derivative exhibits antiproliferative potential by inducing G2/M 

cell cycle arrest, mitochondrial-mediated apoptosis and modulation of MAPK 

signalling pathway. In Chemico-Biological Interactions. ISSN 0009-2797, 2018, 

vol. 292, s. 37-49. (3.296 - IF2018). 

ADC17 VÁHOVSKÁ, Lucia - VITUSHKINA, Svitlana - POTOČŇÁK, Ivan - 

TRÁVNÍČEK, Zdeněk - HERCHEL, Radovan. Effect of linear and non-linear 
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pseudohalides on the structural and magnetic properties of Co(II) hexacoordinate 

single-molecule magnets. In Dalton Transactions. ISSN 1477-9226, 2018, vol. 47, 

č. 5, s. 1498-1512. (4.099 - IF2018). 

ADC18 ANGELIDIS, Andreas - RAČEKOVÁ, Enikö - ARNOULOVÁ, Petra - 

ZÁVODSKÁ, Monika - RAČEK, Adam - MARTONČÍKOVÁ, Marcela. Disrupted 

migration and proliferation of neuroblasts after postnatal administration of 

angiogenesis inhibitor. In Brain Research. ISSN 0006-8993, 2018, vol. 1698, s. 

121-129. (3.125 - IF2018). 

ADC19  GASOWSKI, Bartosz - LEONTOWICZ, Maria - LEONTOWICZ, Hanna - 

KATRICH, Elena - LOJEK, Antonin - ČÍŽ, Milan - TRAKHTENBERG, Simon - 

GORINSTEIN, Shela. The influence of beer with different antioxidant potential on 

plasma lipids, plasma antioxidant capacity, and bile excretion of rats fed 

cholesterol-containing and cholesterol-free diets. In Journal of Nutritional 

Biochemistry. ISSN 0955-2863, 2004, vol. 15, č. 9, s. 527-533. (2.591 - IF2004) 

ADC20   OSACKA, Jana - SZELLE ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - 

MAJERČIKOVÁ, Zuzana - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Clozapine impact 

on c-Fos expression in mild stress preconditioned male rats exposed to a novelty 

stressor. In Journal of Neuroscience Research. ISSN 0360-4012, 2018, vol. 96, s. 

1-12. (2.662 - IF2018). 

ADC21   DUHAMEL, Marie - ROSE, Mélanie - RODET, Franck - MURGOCI, Adriana - 

Natalia - ZOGRAFIDOU, Lea - RÉGNIER-VIGOUROUX, Anne - VANDEN 

ABEELE, Fabien - KOBEISSY, Firas - NATAF, Serge - PAYS, Laurent - 

WISZTORSKI, Maxence - ČÍŽKOVÁ, Dáša - FOURNIER, Isabelle - SALZET, 

Michel. Paclitaxel Treatment and Proprotein Convertase 1/3 (PC1/3) Knockdown in 

Macrophages is a Promising Antiglioma Strategy as Revealed by Proteomics and 

Cytotoxicity Studies. In Molecular and Cellular Proteomics. ISSN 1535-9476, 

2018, vol. 17, č. 6, s. 1126-1143. (5.232 - IF2018). 

ADC22   FRANC, Aleš - MUSELÍK, Jan - ZEMAN, J. - LUKÁŠOVÁ, Ivana - KURHAJEC, 

Slavomír - BARTONÍČKOVÁ, Eva - GALVÁNKOVÁ, Lucie - MIKA, Filip - 

DOMINIK, Martin - VETCHÝ, David. The effect of amorphous and crystal sodium 

warfarin and its content uniformity on bioequivalence of tablets. In European 

Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987, 2018, vol. 125, č. 1, s. 120-

129. (3.466 - IF2018). 

ADC23  MAČÁK- KUBAŠKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VELEBNÝ, 

Samuel - HRČKOVÁ, Gabriela. The utilisation of human dialyzable leukocyte 

extract (IMMODIN) as adjuvant in albendazole therapy on mouse model of larval 

cestode infection: Immunomodulatory and hepatoprotective effects. In 

International Immunopharmacology. ISSN 1567-5769, 2018, vol. 65, s. 148-158. 

(3.118 - IF2018). 

ADC24   HRČKOVÁ, Gabriela - MAČÁK- KUBAŠKOVÁ, Terézia - BENADA, Oldřich - 

KOFROŇOVÁ, Olga - TUMOVÁ, Lenka - BIEDERMANN, David. Differential 

Effects of the Flavonolignans Silybin, Silychristin and 2,3-Dehydrosilybin on 

Mesocestoides vogae Larvae (Cestoda) under Hypoxic and Aerobic In Vitro 

Conditions. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2018, vol. 23, article 2999. (3.098 - 

IF2018). 

ADC25   DOLINSKÁ, Saskia - DRUTOVIČ, Dávid - MLYNÁRČIK, Patrik - KÖNIGOVÁ, 

Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - URDA DOLINSKÁ, Michaela - ŠTRKOLCOVÁ, 

Gabriela - VÁRADY, Marián. Molecular evidence of infection with air sac 

nematodes in the great tit (Parus major) and the captive-bred gyrfalcon (Falco 

rusticolus). In Parasitology Research. ISSN 0932-0113, 2018, vol. 117, s. 3851-
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3856. (2.558 - IF2018). 

ADC26  QUANICO, Jusal P. - HAUBERG-LOTTE, Lena - DEVAUX, Stephanie - 

LAOUBY, Zahra - MERIAUX, Celine - RAFFO-ROMERO, Antonella - ROSE, 

Mélanie - WESTERHEIDE, Leia - VEHMEYER, Jost - RODET, Franck - 

MAASS, Peter - ČÍŽKOVÁ, Dáša - ŽILKA, Norbert - CUBINKOVÁ, Veronika - 

FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. 3D MALDI mass spectrometry imaging 

reveals specific localization of long-chain acylcarnitines within a 10-day time 

window of spinal cord injury. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2018, vol. 8, 

no. 1, article number 16083. (4.122 - IF2018). 

ADC27   POTOČŇÁK, Ivan - BUKRYNOV, Oleksandr - RÁCZOVÁ, Katarína - ČIŽMÁR, 

Erik - VITUSHKINA, Svitlana - VÁHOVSKÁ, Lucia - DUŠEK, Michal - 

ŠTARHA, Pavel. Low-dimensional compounds containing cyanido groups. Part 

XXXV. Structure, spectral, thermal and magnetic properties of a binuclear CuII–

biquinoline complex with bridging and terminal dicyanamide ligands. In Acta 

Crystallographica Section C-Structural Chemistry. ISSN 2053-2296, 2018, vol. 74, 

no. 11, p. 1469-1476. (8.678 - IF2018). 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS 

ADM01  GADHER, Suresh Jivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁŘOVÁ, Hana. Pursuit 

of proteomic excellence and the excitement in Košice, Slovakia, at the 11th Central 

and Eastern European Proteomic Conference (CEEPC). In Expert Review of 

Proteomics. ISSN 1478-9450, 2018, vol. 15, č. 5, s. 367-369. (3.489 - IF2018). 

ADM02  MARCINČÁK, Slavomír - KLEMPOVÁ, Tatiana - BARTKOVSKÝ, Martin - 

MARCINČÁKOVÁ, Dana - ZDOLEC, Nevijo - POPELKA, Peter - MAČANGA, 

Ján - ČERTÍK, Milan. Effect of fungal solid-state fermented product in broiler 

chicken nutrition on quality and safety of produced breast meat. In BioMed 

Research International. ISSN 2314-6133, 2018, vol. 2018, art.no. 2609548. (2.583 

- IF2018). 

ADM03   MONDELLO, Stephania - THELIN, Eric P. - SHAW, Gerry - SALZET, Michel - 

VISALLI, Carmela - ČÍŽKOVÁ, Dáša - KOBIESSY, Firas - BUKI, Andras. 

Extracellular vesicles: pathogenetic, diagnostic and therapeutic value in traumatic 

brain injury. In Expert Review of Proteomics. ISSN 1478-9450, 2018, vol. 15, no. 

5, p. 451-461. (3.489 - IF2018). 

 

 

Noví docenti 

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD. – od 28. 3., 6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia 

doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD. – od 28. 3., 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

doc. MVDr. Marcel Falis, PhD. – od 4. 7., 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

 

Odchod do starobného dôchodku – učitelia 

prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.         31. 8. 2018 

prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc.         31. 8. 2018 

prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, PhD.         31. 8. 2018 

doc. MVDr. Róbert Ondrejka, PhD.          31. 8. 2018 

        MUDr. Anna Linková, CSc.          31. 8. 2018 

prof. RNDr. Katarína Šiviková, PhD.          31. 8. 2018 

         MVDr. Iveta Paulíková, PhD.          30.  6. 2018 

prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD.           31.12. 2018 
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Úmrtia 

doc. MVDr. František Schwarcz, CSc. 

RNDr. Vlasta Hipíková 

doc. PhDr. Ladislav Belanský, CSc. 

doc. MVDr. Bibiána Hájovská, CSc. 

              zomrel    8.  1. 

               zomrela 21. 1. 

zomrel   26. 5. 

zomrela 14. 8. 
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III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ  

 

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

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

jazyku sa na UVLF v roku 2018 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 2018 vychovávala študentov v nasledovných študijných programoch  

pre prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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

odboru 6.3.2 hygiena potravín v slovenskom jazyku, 

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

v slovenskom jazyku, 

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

kynológia v slovenskom jazyku, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia v slovenskom jazyku, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru 6.3.8 kynológia v slovenskom jazyku,  

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

odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku. 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2018 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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

odboru 6.3.1 všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, 

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

hygiena potravín v slovenskom jazyku, 

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

7.3.1 farmácia v slovenskom jazyku. 

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2018 vychovávala absolventov v nasledovných študijných programoch 

pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania (Tabuľka č. 15): 

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

6.3.2 hygiena potravín. 

 

Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

UVLF v roku 2018 vychovávala absolventov v nasledovných štrnástich študijných 

programoch pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme: 

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, 
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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 zvierat,  denná forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, 

6. študijný program vnútorné choroby zvierat,  externá forma štúdia v rámci študijného 

odboru 6.3.4. vnútorné choroby zvierat, 

7. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  denná forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 

8. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, externá forma štúdia 

v rámci študijného odboru 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, 

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

študijného odboru 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

10. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  externá forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

odboru 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat, 

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

študijného odboru 6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

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

študijného odboru 6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo, 

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

odboru 6.3.10. výživa zvierat a dietetika, 

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

odboru 6.3.10. výživa zvierat a dietetika, 

19. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  denná forma štúdia v rámci 

študijného odboru 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie, 

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

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

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

4.2.7. mikrobiológia, 

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

4.2.7. mikrobiológia, 

23. študijný program virológia,  denná forma štúdia v rámci študijného odboru  

4.2.13. virológia, 

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

4.2.13. virológia, 

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

4.2.15. imunológia, 

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

4.2.15. imunológia, 

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

4.2.16. neurovedy, 

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

4.2.16. neurovedy. 
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b. Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch uvádzajú Tabuľka 

č. 1 a Tabuľka č. 1a prílohy výročnej správy. Celkový počet študentov (na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania) bol 1678, z toho 276 

študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Celkový počet študentov UVLF študujúcich na prvom stupni vysokoškolského 

vzdelávania v roku 2018 bol 219; v slovenskom jazyku študovalo 137 študentov v dennej 

forme a 48 študentov v externej forme štúdia, 34 študentov študovalo v dennej forme štúdia 

v anglickom jazyku.  

V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 83 študentov, v študijnom 

programe kynológia v externej forme študovalo 36 študentov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 21 študentov, v študijnom programe 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme študovalo 33 

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

hipoterapii v externej forme študovalo 12 študentov, v študijnom programe náuka o 

živočíchoch v anglickom jazyku 34 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2018 bol 1421. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1179 v slovenskom jazyku a 242 v anglickom jazyku. Z tohto počtu  v študijnom 

programe všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 658 študentov v slovenskom jazyku 

a 242 v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 77 študentov a v 

študijnom programe farmácia študovalo 444 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

38, ktorí študovali v študijnom programe trh a kvalita potravín v dennej forme. 

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 Tabuľkách č. 1 a 1a je 

uvedený evidovaný počet študentov UVLF k 31. 10. 2018 a tiež vývoj počtu študentov 

univerzity v rokoch 2013 – 2018. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2013 po rok 2015 

bol zaznamenaný nárast celkového počtu študentov a od roku 2015 po rok 2018 bol 

zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov. 

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k poklesu počtu študentov v 

dennej forme štúdia aj v externej forme štúdia. V roku 2013 došlo k zníženiu počtu študentov 

prvého stupňa v externej forme štúdia z dôvodu platenia školného, organizácie výučby 

v blokoch a od akademického roku 2016/2017 prechodom na 4-ročnú dĺžku štúdia, čo 

komplikuje štúdium pracujúcim študentom. Tento trend pokračoval do roku 2017. V roku 

2018 sme zaznamenali mierny nárast študentov študujúcich v externej forme štúdia. V 

študijných programoch v slovenskom štúdiu spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského 

vzdelávania je za sledované obdobie mierny pokles počtu študentov (o 365 študentov 

študujúcich v slovenskom jazyku, čo predstavuje  úbytok približne o 21,24 % oproti roku 

2013). 

Celkový počet študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 110 

študentov, z toho je 75 žien, študujúcich v 14 študijných programoch. V externej forme štúdia 

bolo zapísaných 33 doktorandov. Okrem toho malo 25 doktorandov prerušené štúdium. 

Z celkového počtu doktorandov študovalo 23 doktorandov na našich externých vzdelávacích 

inštitúciách: Parazitologický ústav SAV v Košiciach, Neuroimunologický ústav SAV v 

Bratislave, Centrum biovied SAV v Bratislave (Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 

v Košiciach) a Biomedicínske centrum SAV v Bratislave (Virologický ústav). Štúdium 

úspešne ukončilo obhajobou dizertačnej práce 18 študentov. 
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Na UVLF v  roku 2018 študovalo 6 zahraničných doktorandov: MVDr. Petra 

Drzewnioková, (ČR), školiteľ prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (UVLF v Košiciach); MVDr. 

Agnieszka Balicka (Poľsko), školiteľ prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. (UVLF v 

Košiciach); Ing. Bartosz Gasowski (Poľsko), školiteľ doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. 

(UVLF v Košiciach); Mgr. Adriana-Natalia Murgoci (Rumunsko), školiteľ MVDr. Dáša 

Čížková, DrSc. (UVLF v Košiciach); MVDr. Sandra Mihaljevičová (Chorvátsko), školiteľ 

PharmDr. Andrej Kováč, PhD. (Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave);  Mgr. Thomas 

Vogels (Holandsko), školiteľ prof. MVDr. Michal Novák, DrSc. (Neuroimunologický ústav 

SAV v Bratislave).  

Výchovno-vzdelávacia činnosť na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku sa na UVLF v roku 2018 realizovala  

v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme 

štúdia, v rámci ktorých pracovalo 14 odborových komisií. Za činnosť a kvalitu práce komisií 

v plnej miere zodpovedali garanti študijných odborov a programov, ktorí sa okrem iného 

vyjadrovali k menovaniam oponentov pre obhajoby dizertačných prác, ako aj k vypísaným 

témam dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch.  

 

c. Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

UVLF uskutočňuje program Erasmus+ na všetkých stupňoch vysokoškolského 

vzdelávania a pre všetkých zamestnancov univerzity. Študenti majú možnosť získať grant 

najviac na 12 mesiacov na každom stupni vysokoškolského štúdia na štúdium, stáž a na 

absolventskú prax.  

V akademickom roku 2017/2018 v rámci programu Erasmus+ študovalo na 

zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách celkovo 42 našich 

študentov, z čoho stáž a absolventskú prax v lekárňach a veterinárskych ambulanciách 

využilo 23 študentov. Absolventská prax bola realizovaná prevažne v Českej republike, kde si 

absolventi našli budúce zamestnanie, ale aj v Hannoweri, Nemecko, La Laguna Tenerife, 

Španielsko, Ljubljana, Slovinsko, Limasol, Cyprus, Korneuburg, Rakúsko, Santa Cruz de 

Tenerife Španielsko. Štúdium absolvovalo v zahraničí 19 našich študentov. Do výmenného 

študijného a stážového pobytu sa zapojilo 5 doktorandov druhého a tretieho ročníka 

doktorandského štúdia. Doktorandi študovali v Španielsku (2), Českej republike (1), Rakúsku 

(1) a Nórsku (1). Stážový pobyt v krajinách programu Erasmus+ využili na získanie nových 

zručností, štúdium nových metód a osobnostný rozvoj s následnou implementáciou získaných 

kompetencií do prípravy záverečnej dizertačnej práce. 

Zamestnanci univerzity majú možnosť získať grant najviac na dva mesiace na výučbu 

alebo na školenie v zahraničí. 

V programe Erasmus+ bolo realizovaných 19 mobilít zamestnancov univerzity. 

Z celkového počtu boli 4 mobility na výučbu a 15 mobilít na školenie v krajinách: Španielsko 

(1), Poľsko (1), Česká republika (8), Škótsko (1), Portugalsko (2), Bulharsko (2), Nórsko (2), 

Nemecko (1), Taliansko (1). 

Na našej univerzite študovalo v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu 

Erasmus+ KA103 (krajiny programu) a KA107 (partnerské krajiny) celkovo 17 zahraničných 

študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti prichádzali z vysokoškolských 

vzdelávacích inštitúcií zo Španielska, Portugalska, Bulharska a Ukrajiny. 8 študentov 

študovalo v rámci výzvy KA107 z Ukrajiny. Zo zahraničných univerzít navštívili našu 

univerzitu 7 pracovníci z Českej republiky, Poľska a Nórska, z toho 4 na výučbu a 3 na 

školenie.  
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V programe CEEPUS vycestovali 4 študenti do Rakúska, Chorvátska a Srbska, na 

UVLF študovali 3 zahraniční študenti z Bosny a Hercegoviny, a Maďarska. 4 učitelia 

vycestovali do Rakúska a Maďarska, 2 učitelia navštívili univerzitu z Chorvátska a Slovinska.  

Z údajov uvedených v prílohe výročnej správy vyplýva narastajúci záujem o mobility. 

Hlavným dôvodom zvýšenia mobilít sú nové aktivity programu Erasmus+ a CEEPUS, ktoré 

zahŕňajú praxe a stáže pre študentov a absolventské stáže. Študenti majú možnosť zlepšiť si 

svoje zručnosti, a tým rozšíriť možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Medzinárodné 

študijné programy majú významný vplyv na profesionálny rast pedagogických, ale aj 

nepedagogických zamestnancov univerzity.  

 

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.  

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

2018/2019 boli realizované v termínoch 5., 6., a 7. 6. 2018 nasledovne: 5. a 6. 6. 2018 pre 

študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo, 6. 6. 2018 pre študijný program hygiena 

potravín, 6. a 7. 6. 2018 pre študijný program farmácia. Náhradný termín prijímacích 

pohovorov pre uchádzačov o štúdium, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli dostaviť na 

niektorý z riadnych termínov v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo, 

hygiena potravín a farmácia,  sa realizoval 11. 6. 2018. 

Prijímacie konanie na UVLF sa pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku 

na akademický rok 2018/2019 uskutočnilo v dňoch 10. 5., 8. 6., 14. 6., 6. 7. a 16. 8. 2018, 

z toho termín 8. 6. bol realizovaný na zastupiteľskom úrade SR v Osle, Nórsko.  

Na študijné programy prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania – bezpečnosť krmív 

a potravín, kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, 

a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania – trh a kvalita potravín – bolo prijatie bez 

prijímacích skúšok.  

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF na bakalárske študijné programy bolo 

podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanovilo na základe pridelených bodov za priemer z 

maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ 

z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych 

zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.  

Prijatie uchádzača na druhý stupeň štúdia bolo podmienené ukončením prvého stupňa 

vysokoškolského štúdia. Poradie uchádzačov sa stanovilo na základe váženého študijného 

priemeru za predchádzajúce štúdium. 

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF na akademický rok 2018/2019 je 

uvedený v prílohe výročnej správy v Tabuľkách č. 3a a 3b.  

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

študijnom programe  všeobecné veterinárske lekárstvo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

je stabilný. Počet záujemcov o štúdium na všetkých študijných programoch v externej forme 

výrazne klesol po zavedení poplatkov za externú formu štúdia a predĺžení štúdia v externej 

forme. V študijnom programe farmácia pretrváva vysoký záujem o štúdium. 

Počet prihlásených záujemcov do prvých ročníkov doktorského štúdia všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku v akademickom roku 2017/2018 bol 98, prijatých 

bolo 80 a na štúdium sa zapísalo 63 poslucháčov. Naďalej platí rozhodnutie vedenia UVLF, 

že študenti, ktorí žiadajú o prestup, musia spĺňať dve kritériá, a to byť aktívnym študentom 
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a úspešne prejsť prijímacím konaním. Až po splnení uvedených požiadaviek môžu požiadať 

o uznanie predmetov z ich predchádzajúceho štúdia. O prestup na UVLF z inej veterinárnej 

školy prejavilo záujem 6 študentov, z ktorých sa nakoniec na štúdium zapísala 1 študentka. 

Môžeme konštatovať, že záujem o štúdium v študijnom programe všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku na UVLF aj naďalej pretrváva. Počet 

novoprijatých, ako aj zapísaných študentov v akademickom roku 2018/2019 oproti 

predchádzajúcemu akademickému roku opäť vzrástol. Najväčší záujem o doktorské štúdium 

majú uchádzači z Veľkej Británie, Írska, Izraelu, Grécka, Islandu, Malty a Nórska, ďalej 

uchádzači z Cypru, Dánska, Francúzska, Litvy, Maďarska, Namíbie, Seychell, Švédska 

a USA. 

Prijímacie konanie na trojročný spoločný bakalársky program náuka o živočíchoch sa 

opätovne konalo na partnerskej Nord University v Nórsku, Faculty of Biosciences and 

Aquaculture. Do prvého ročníka akademického roka 2018/2019 bolo prijatých 36 

uchádzačov.  

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

má za ostatných sedem 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 univerzity venuje veľkú pozornosť marketingovým a public relations 

aktivitám za účelom maximálnej informovanosti širokej verejnosti o možnostiach štúdia na 

univerzite. UVLF sa zúčastnila podujatia Akadémia 2018 – veľtrh vzdelávania, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 9. – 11. 10. 2018 v Bratislave a veľtrhu vzdelávania a pracovných 

príležitostí Pro Educo 2018, ktorý sa konal v dňoch 5. a 6. 12. 2018 v Košiciach.  

Zo zahraničných veľtrhov sa UVLF v roku 2018 zúčastnila na medzinárodnom 

študentskom veľtrhu Student recruitment fairs Norway, ktorý sa konal v dňoch 14. –15. 2. 

2018 v hlavnom meste Nórskeho kráľovstva, v Osle, veľtrhu The Student World, ktorý sa 

konal dňa 17. 3. 2018 v Londýne, Veľká Británia, a tiež veľtrhu Salon Sante, Social, 

Paramedical and Sport, ktorý sa uskutočnil v Paríži, Francúzsko, v dňoch 15. – 16. 12. 2018. 

Informácie o univerzite boli uverejnené v príručkách Kam na vysokú školu, ako aj 

v prílohách celoštátnych a regionálnych denníkov venovaných štúdiu na vysokých školách, na 

bilbordoch a na veľkoplošných obrazovkách v kampani Štúdium v OC Optima a Aupark. 

Pravidelne sme aktualizovali informácie o ponúkaných študijných programoch na webovom 

sídle UVLF a na Portáli VŠ. Využili sme možnosti internetových portálov informujúcich 

o možnostiach štúdia na vysokých školách ako je www.studyportal.eu, www.education.sk, 

Azet, ktoré sú orientované na cieľovú skupinu potenciálnych uchádzačov o štúdium.  

UVLF dňa 17. 1. 2018 po druhýkrát pripravila Deň otvorených dverí (DOD), ktorého 

cieľom bolo predstaviť štúdium na univerzite a vybrané pracoviská budúcim záujemcom 

o vysokoškolské štúdium. Pri tejto príležitosti sme oslovili návštevníkov DOD a požiadali ich 

o vyplnenie dotazníka. Bolo vyplnených 223 dotazníkov. Jeden z údajov poukazuje na 

zastúpenie respondentov podľa krajov SR. Z nich vyplýva, že najviac respondentov 

pochádzalo z Prešovského kraja (33 %), Košického kraja (25 %) a Žilinského kraja (23 %). 

Na otázku: „Myslíte, že DOD ovplyvní Vaše rozhodnutie o výbere vysokej školy?“ 

odpovedalo kladne 163 respondentov, záporne 20 a 32 respondentov nevedelo odpovedať na 

túto otázku. Väčšina respondentov konštatovala, že DOD ovplyvní ich rozhodnutie o výbere 

vysokej školy (70 % respondentov). 

Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj zahraničnými 

inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch. UVLF uverejňovala informácie pre 

uchádzačov o štúdium na online študentských portáloch Masterstudies.com (portál 

spoločnosti Keystone Academic Solutions), Studyportals.com, Study abroad program finder 
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USIS.me (portál spoločnosti MATRIX CBS LTD), portáli MŠVVaŠ SR STUDYin, SAIA, 

v anglicko-slovenskom magazíne Slovak Spectator, portáli Jump to Work, ktorý poskytuje 

informácie o štúdiu a buduje spoluprácu so zahraničnými vzdelávacími inštitúciami a 

americkom portáli o vysokých školách v Európe, Beyond the States. UVLF v roku 2018 

aktívne spolupracovala aj so zahraničnými konzultantskými spoločnosťami z Nórska, 

Francúzska, Grécka a Islandu, ktoré poskytujú informácie o možnostiach štúdia na UVLF. 

Potenciálnych zahraničných študentov univerzita podporovala aj prostredníctvom 

pravidelnej organizácie tzv. Open days (dní otvorených dverí). Ich cieľom je oboznámiť 

záujemcov o štúdium s areálom univerzity, niektorými pracoviskami, internátom, 

študentskými klubmi atď. V akademickom roku 2017/2018 boli organizované 9-krát, z toho 

4-krát pri príležitosti prijímacích pohovorov.  

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2018/2019 sa konalo 

2. 7. 2018 na UVLF. Na zabezpečenie prijímacieho konania pre tretí stupeň vysokoškolského 

štúdia bolo rektorkou UVLF menovaných päť komisií v závislosti od druhu študijných 

odborov a počtu prihlásených  uchádzačov. Celkovo bolo vypísaných 54 tém dizertačných 

prác, 31 z UVLF a 23 z externých vzdelávacích inštitúcií (EVI), na ktoré sa prihlásilo  38 

uchádzačov, z toho na dennú formu doktorandského štúdia 31 a na externú formu 6 

uchádzačov, 1 sa na skúšku nedostavil.  

Prijímacia komisia zasadala 10. 7. 2018. Do dennej formy štúdia bolo prijatých 25 

uchádzačov z toho na UVLF 18 (z toho 15 žien) a na EVI bolo prijatých 7 uchádzačov 

nasledovne: ÚFHZ SAV – 3, PaÚ SAV – 2, NIÚ SAV – 2. Do externej formy štúdia bolo 

prijatých všetkých 6 uchádzačov, z toho 5 na UVLF a 1 na EVI. Najväčší záujem uchádzačov 

bol o študijný program vnútorné choroby zvierat (8), infekčné a parazitárne choroby zvierat 

(7), veterinárna morfológia a fyziológia (6), mikrobiológia (3), virológia (3), veterinárna 

chirurgia, ortopédia a röntgenológia (2), imunológia (2), neurovedy (2), a po jednom 

uchádzačovi boli prijatí na študijné programy hygiena potravín, veterinárne pôrodníctvo 

a gynekológia, súdne a verejné veterinárske lekárstvo, výživa zvierat a dietetika, a hygiena 

chovu zvierat a životné prostredie.  

Celkovým trendom od roku 2012 je pokles počtu doktorandov, týka sa to najmä 

externej formy štúdia, ktorý sa však za posledné  3 roky stabilizoval. 

 

e. Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2017/2018 celkový počet absolventov na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského štúdia bol 342. V slovenskom štúdiu 

v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 55 absolventov, druhého 

stupňa štúdia 24, spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 201 absolventov. Celkovo 

ukončilo štúdium 280 absolventov v slovenskom štúdiu a 62 v anglickom štúdiu (Tabuľka č. 

2).  

Promócie absolventov prvého, druhého a spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 

akademického roku 2017/2018 sa konali v dňoch 27. a 28. 6. 2018 v Štátnom divadle v 

Košiciach. V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 76 absolventov v slovenskom a 45 absolventov v anglickom 

jazyku, v študijnom programe hygiena potravín 26, v študijnom programe farmácia 100 

absolventov, v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 17 absolventov, v študijnom 

programe kynológia v obidvoch formách 21 absolventov, v študijnom programe vzťah človek 

– zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 17 absolventov v obidvoch formách, 

v študijnom programe trh a kvalita potravín 24 absolventov v dennej forme štúdia a  

v študijnom programe náuka o živočíchoch 17 absolventov. 

V roku 2018 ukončilo rigorózne štúdium celkovo 31 absolventov. Z toho 19 
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absolventov v komisii farmakológia, 1 absolvent v komisii imunológia, 2 absolventi v komisii 

mikrobiológia a 9 absolventov v komisii toxikológia.   

Uplatnenie absolventov v praxi je dôležitým kritériom úspešnosti jednotlivých 

študijných programov. Kritériá miery zamestnanosti absolventov sú predmetom nielen 

záujmu nezávislých rankingových agentúr či médií, ale aj kritériom porovnávania a 

hodnotenia kvality vysokých škôl. Podľa informácií získaných z Ústredia práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR k decembru 2018 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia študujúcich v slovenskom jazyku evidovaných 9 uchádzačov 

o zamestnanie, čo predstavuje spolu 3,79 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 3 

absolventi študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 3,94 % 

z počtu absolventov v danom študijnom programe, 3 absolventi študijného programu hygiena 

potravín, čo predstavuje 11,53 % z  počtu absolventov v danom študijnom programe, 2 

absolventi študijného programu kynológia, čo predstavuje 9,52 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe, 1 absolvent študijného programu trh a kvalita potravín, čo 

predstavuje 4,16 % z počtu absolventov v danom študijnom programe. Oproti roku 2017 je to 

zníženie o 25 študentov, čo predstavuje zníženie o 26,47 %. 

Univerzita vykonala prieskum o uplatnení absolventov prostredníctvom dotazníka 

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity, ktorý bol distribuovaný medzi 

čerstvými absolventmi v deň úspešného vykonania poslednej štátnej skúšky. Na prieskume sa 

zúčastnilo 269 absolventov, ktorí ukončili štúdium v roku 2018. Z výsledkov vyplýva, že 

percento absolventov zapojených do prieskumu je pomerne vysoké (72,86 %). V študijnom 

programe bezpečnosť krmív a potravín až 100 %, v študijnom programe farmácia 90,91 %. 

Odpovede na otázku „Aké problémy ste najviac vnímali po ukončení štúdia pri hľadaní 

zamestnania?“ sú rôzne. Za najväčší problém respondenti považujú, obdobne ako vlani, málo 

praktických skúseností a tiež nedostatok pracovných miest v mieste bydliska absolventa. 

Oproti minulému roku respondenti uvádzajú aj nízke finančné ohodnotenie. 

Na UVLF v roku 2018 ukončilo doktorandské štúdium v riadnom  termíne 19 

doktorandov obhajobou dizertačnej práce, 1 dizertačná práca z toho nebola obhájená. 14 

dizertačných prác z celkového počtu bolo vykonaných v dennej forme štúdia. 11 doktorandov, 

z toho 5 v dennej a 6 v externej forme štúdia, ktorí mali ukončiť štúdium v minulom 

akademickom roku, štúdium prerušilo alebo prešlo do externej formy štúdia. Najviac 

dizertačných prác bolo obhájených zo študijných odborov 4.2.16. neurovedy (4), 6.3.3. 

veterinárna morfológia a fyziológia a 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat (po tri). 

V roku 2018 neúspešne ukončili štúdium z rôznych dôvodov 3 doktorandi všetkých ročníkov, 

z toho 2 v dennej forme štúdia, ktorí štúdium zanechali, a 1 v externej forme, ktorý bol zo 

štúdia vylúčený. Príčinou neúspešnosti bolo najmä nesplnené kritérium – publikácie v CC 

alebo prvoautorstvo v jednej z dvoch publikácií, ako aj neukončené experimenty 

a neukončená práca.  

V akademickom roku 2018/2019 bola tretíkrát zverejnená výzva na obsadzovanie 

pracovných miest postdoktorandov v zmysle vnútorného predpisu č. 63 – Zásady 

obsadzovania postdoktorandských pracovných miest na UVLF v Košiciach. Na referát 

vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov boli doručené 3 žiadosti, ktoré spĺňali 

kritériá týkajúce sa požiadaviek v zmysle vnútorného predpisu.  

Na postdoktorandské pracovné miesta s nástupom od 1. 10. 2018 boli prijatí všetci 3 

uchádzači: MVDr. Adam Raček, PhD., ústav histológie a embryológie, Ing. Blažena Vargová, 

PhD., Centrum aplikovaného výskumu UVN UVLF, a Mgr. Lenka Potočňáková, PhD., Ústav 

imunológie, LBMI, tá však na postdoktorandské miesto nenastúpila. 
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f. Úspechy, ktoré dosiahli študenti na národnej a medzinárodnej úrovni 

 

Dňa 18. 4. 2018 sa pod záštitou rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany 

Mojžišovej, PhD., konal 61. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Na konferencii s 

medzinárodnou účasťou sa zúčastnilo aj šesť zahraničných študentov študujúcich v anglickom 

jazyku na UVLF, traja študenti z Fakulty veterinárskej medicíny Národnej poľnohospodárskej 

univerzity Bila Cerkva z Ukrajiny a traja študenti z Fakulty veterinárnej medicíny 

z Univerzity prírodných vied v Lubline, a spolu bolo prihlásených 71 prác. ŠVOČ sa 

uskutočnila v piatich sekciách: predklinickej, klinickej, hygieny potravín a prostredia, 

farmaceutickej a sekcii bakalárskeho štúdia.  

Práce hodnotili odborné komisie v zložení –  predklinická sekcia: predsedníčka prof. 

MVDr. Zita Faixová, PhD., a členovia doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., a doc. MVDr. 

Dagmar Mudroňová, PhD.; klinická sekcia: predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., 

a členovia MVDr. Tatiana Weissová, PhD., a MVDr. Ján Bílek, PhD.; sekcia hygiena 

potravín a prostredia: predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD,. a členovia doc. 

MVDr. Daniela Takáčová, PhD., a MVDr. Miloš Halán, PhD.; farmaceutická sekcia: 

predseda prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., a členovia doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., 

a RNDr. Štefan Mazáň; sekcia bakalárskeho štúdia: predseda doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., 

členovia doc. MVDr. Pavel Naď, PhD., a MVDr. Aladár Maďari, PhD. 

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala UVLF. Generálnym sponzorom 

študentskej vedeckej konferencie bola firma Zoetis, podujatie podporili tiež Komora 

veterinárnych lekárov SR a Slovenská lekárnická komora spolufinancovaním zborníka 

abstraktov, a firmy Royal Canine Czech & Slovak Republics, Lekárne Gram a Váhy v 

Košiciach, Dr. Max, Imuna Pharm, Mevet, Vetis, Siemens Healthineers, Pharmacopola, 

Bioveta SK a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri 

UVLF v Košiciach. 

Generálneho sponzora ŠVOČ – firmu Zoetis reprezentoval MVDr. Gabriel Varga, 

prezident Nadácie Svetovej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat a regionálny 

riaditeľa ZOETIS pre Afriku. Generálny sponzor venoval finančnú cenu vo výške 200 € 

študentom: Radka Michalková, 5. ročník ŠP F, Andrej Alaksa, 5. ročník ŠP VVL a Alfred 

George Hodges, 6. ročník ŠP VVL v anglickom jazyku.  

Milou tradíciou sa stalo organizovanie sprievodného podujatia konferencie. V tomto 

roku v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach to bola výstava Natura 

excelenta. Na štrnástich baneroch boli v priestoroch pavilónu morfologických disciplín 

prezentované fotografie prírodovedných hodnôt Košického kraja. Výber fotografií 

prírodovedcov Evy Sitášovej, Miroslava Fulína, Štefana Danka, Miloša Ballu a Milana 

Kapustu bol ukážkou ich vnímania hodnôt územia a jeho osobitostí. Poďakovanie za 

realizáciu výstavy patrí Východoslovenskému múzeu v Košiciach a MVDr. Denise 

Toropilovej, PhD. 

V dňoch 27. – 28. 9. 2018 sa na Fakulte veterinárnej medicíny Univerzity prírodných 

vied vo Varšave uskutočnila 4. medzinárodná vedecká konferencia študentov veterinárnej 

medicíny. Podvečer prvého rokovacieho dňa patril uvítaniu hostí a prednáške Craiga Cartera, 

DVM, PhD, profesora a vedúceho Department of Veterinary Science, College of Agriculture, 

University of Kentucky. Vo svojej prednáške The US National Animal Health Laboratory 

Network: Managing major animal disease outbreaks predstavil organizáciu veterinárnej 

laboratórnej diagnostiky a jej súvislosť so zdolávaním nákaz na území USA. Obohatením 

konferencie bola aj možnosť zúčastniť sa prednášky Emergency Data Base – when very little 

information can make a huge difference v podaní Magdaleny Kalwas-Śliwińskej, DVM, PhD, 

a workshopov Cytology in daily veterinary practice a EOTRH Syndrome: What is it? 

Aetiology, diagnosis, treatment, ktoré viedli Maciej Guzera, DVM, PhD, a Kamil Górski, 
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DVM. Druhý deň konferencie patril 36 ústnym a posterovým prezentáciám študentov 

a doktorandov z univerzít a veterinárnych fakúlt z Poľska, Ukrajiny, Ruskej federácie a 

Slovenska. Rokovanie prebiehalo v predklinickej a klinickej sekcii. V predklinickej sekcii 

reprezentovali UVLF študentka Monika Jajčišinová s prednáškou Jajčišinová M., Königová 

A., Kostecká Z.: Biochemical markers of liver damage in sheep infected with Dicrocoelium 

dendriticum a študent Marek Ratvaj s prácou Ratvaj M., Mudroňová D., Maruščáková I., 

Bielik B.: Effect of administration of probiotic lactobacilli on pollen carrier on honey bee gut 

microbiota and antimicrobial peptides. V klinickej sekcii vystúpila študentka Justína Špaková 

s prezentáciou Špaková J., Korytár Ľ., Csank T.: The prevalence of Tribeč virus infection 

(genus Orbivirus, Great Island virus serogroup) in birds and livestock in Slovakia. 

Vyhodnotenie konferencie a slávnostné vyhlásenie víťazov prebehlo v rámci 

otvorenia akademického roka a imatrikulácie študentov prvých ročníkov za prítomnosti 

dekana Fakulty veterinárnej medicíny Dr. hab. Marcina Bańbura a rektora Univerzity 

prírodných vied vo Varšave prof. Dr. hab. Wiesława Bielawského. Všetci traja zástupcovia 6. 

ročníka ŠP VVL UVLF prezentovali výsledky vedeckej práce na vysokej úrovni. Porota 

ocenila študenta Mareka Ratvaja prvým miestom v predklinickej sekcii a študentku Justínu 

Špakovú čestným uznaním za výbornú vedeckú prácu. Za mimoriadne príkladnú kvalitnú 

prípravu študentov patrí poďakovanie ich školiteľom, doc. MVDr. Zuzane Kosteckej, PhD., 

doc. MVDr. Dagmar Mudroňovej, 

PhD., a MVDr. Tomášovi 

Csankovi, PhD. Vedeniu UVLF 

ďakujeme za podporu 

talentovaných študentov 

a možnosť nabrať skúsenosti na 

medzinárodnej konferencii. Naši 

študenti sa opäť úspešne pričinili 

o šírenie dobrého mena univerzity 

a potvrdili výbornú kvalitu ich 

pedagogickej a vedeckej prípravy. 

Získané ocenenia dokazujú, že 

naši študenti obstoja aj v 

medzinárodnej konkurencii a 

úspešne prezentovali UVLF.  

 

XIII. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

 

13. ročník seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Kolomana Boďu 

sa konal v dňoch 4. a 5. septembra  2018 na UVLF.  Hlavným cieľom seminára je umožniť 

doktorandom verejne predstaviť aktivity a výsledky dosiahnuté vo výskume, prezentovať ich 

pred odbornou porotou i rovesníkmi najprv ústne, a potom aj v písomnej podobe v zborníku.    

  Organizátorom podujatia boli UVLF, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV a 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Na seminári 

prezentovalo pred odbornou porotou aj kolegami výsledky svojej vedeckej práce celkovo 22 

doktorandov z ústavov SAV (ÚFHZ, NbÚ v Košiciach) 10 príspevkov, UVLF  5 príspevkov 

a PF a LF UPJŠ v Košiciach 7 príspevkov. Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, 

parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie, patológie a regeneračnej medicíny hodnotila 

odborná komisia zložená zo zástupcov organizátorov: RNDr. Š. Čikoš, PhD., a RNDr. K.  

Čobanová, PhD. (obaja Centrum biovied, ÚFHZ SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. 

MVDr. D. Mudroňová, PhD. (obe UVLF), doc. RNDr. B. Bojková, PhD., a RNDr. V. 

Sačková, PhD. (obe PF UPJŠ). 
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Komisia vybrala 

spomedzi účastníkov 7 

najlepších prác, ktoré 

 odmenila poukazmi na nákup 

vedeckých publikácií. Ocenení 

boli: RNDr. Mária Bačová a 

RNDr. Katarína Bimbová 

(Biomedicínske centrum, 

NbÚ), Mgr. Filip Mochnacký a 

Mgr. Ivana Timková (PF 

UPJŠ), MVDr. František 

Csicsay (Biomedicínske 

centrum, Virologický ústav 

SAV) a MVDr. Lívia Handrová 

(Centrum biovied, ÚFHZ 

SAV), z UVLF patrí medzi ocenených Mgr. Martin Bartkovský (Ústav hygieny a technológie 

mäsa, UVLF).   

           Príspevky zo seminára doktorandov boli uverejnené v recenzovanom zborníku 

s názvom Vedecké práce doktorandov 2018 (ISBN 978-80-97752-3-5). Recenzentmi boli doc. 

MVDr. Katarína Beňová, PhD., a MVDr. Monika Drážovská, PhD. Členmi organizačného a 

programového výboru boli MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z ÚFHZ SAV a prof. MVDr. Juraj 

Pistl, PhD., z UVLF.  
 

XI. vedecká konferencia Mladí vedci –  Bezpečnosť potravinového reťazca 

 

V dňoch 21. – 22. 11. 2018 sa v Agroinštitúte Nitra uskutočnil už XI. ročník 

konferencie Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca. Organizátorom konferencie je 

každoročne Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB 

EFSA) so sídlom na odbore bezpečnosti potravín a výživy Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom XI. ročníka konferencie bola 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 

Konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti 

bezpečnosti celého potravinového reťazca. Cieľom konferencie je každoročne sústrediť na 

jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť 

im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s 

kolegami zo Slovenska i Českej republiky. 

Zameranie konferencie sa týka oblasti celého potravinového reťazca –  od zdravia 

rastlín, prípravkov na ochranu rastlín, kontaminantov, krmív, zdravia a dobrých životných 

podmienok zvierat (welfare) až po potravinárske produkty. 

Konferencie sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov z vzdelávacích inštitúcií zo Slovenskej 

a Českej Republiky: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,  Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, UVLF, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská zdravotnícka 

univerzita v Bratislave, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Národné 

poľnohospodárske a potravinárske centrum. Príjemne prekvapila aj účasť z Českej 

republiky: Univerzita Pardubice, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Vysoké učení 

technické v Brne, Univerzita Tomáše Bati v Zlíně, Výzkumný a šlechtitelský ústav 

ovocnářský Holovousy. 

Ocenený bol najlepší príspevok v kategórii prednáška a poster. Víťaz v kategórii 

prednáška: Ing. Karol Červenčík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU 
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v Bratislave. Víťaz v kategórii poster: MVDr. Boris Semjon, Katedra hygieny a technológie 

potravín, UVLF: Kvalitatívne hodnotenie bryndze viacnásobnou faktorovou analýzou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Rektorka univerzity  udelila Cenu rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia štyrom 

absolventom študujúcim v slovenskom jazyku a jednej absolventke študujúcej v anglickom 

jazyku. V študijnom programe trh a kvalita potravín Mgr. Danielovi Bednárovi, v študijnom 

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

štúdia Bc. Kristíne Socháňovej, v študijnom programe kynológia v dennej forme štúdia Bc. 

Lívii Luptákovej a v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo MVDr. Terézii 

Pešulovej. V spoločnom študijnom programe náuka o živočíchoch  v anglickom jazyku bola 

Cena rektora udelená BSc. Eirin Borghild Nordahl.  

V rámci ŠVOČ boli v jednotlivých sekciách ocenení títo študenti: 

1. Predklinická sekcia  

1. miesto: Robert William Murray, B.Sc (Hons) Biomed, CCUG in Gothenburg, Sweden: 

Taxonomic discrimination of the Streptococcus mitis-group using a molecular approach. 

2. miesto: Marek Ratvaj, 5. ročník ŠP VVL, UVLF: Účinok podávania probiotických 

laktobacilov na peľovom nosiči na črevnú mikroflóru a antimikrobiálne peptidy včely 

medonosnej.  

3. miesto: Amália Piegerová, 4. ročník ŠP F, UVLF: Antibiofilmová aktivita vybraných 

rastlinných extraktov voči Staphylococcus aureus. 

2. Klinická sekcia  
1. miesto: Katarína Schmiesterová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: Využitie dopplerovskej 

ultrasonografie pri vyšetrení semenníkov u psov. 

2. miesto: Marieta Kurillová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: Numerické porovnanie 

priechodnosti priedušnice na röntgenograme u brachycefalických a niektorých ďalších 

plemien psov.  

3. miesto: Frederika Rokytová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: Využitie alternatívnych metód 

konzervatívneho manažmentu terapie chronických rán.  

3. Sekcia hygiena potravín a prostredia  
1. miesto: Marie-Claire Schieber, 5. ročník ŠP VVL v anglickom jazyku, UVLF: 

Endoparasites of carnivores kept in captivity.  

2. miesto: Lucia Liktorová, 6. ročník ŠP VVL, UVLF: Prevalencia kryptosporidiózy 

u teliat na vybraných farmách v okresoch Zvolen a Krupina. 

3. miesto: Miriama Krišová, 6. ročník ŠP HP, UVLF: Stanovenie rezíduí 

antimikrobiálnych látok vo vajciach použitím rýchlych skríningových metód. 
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4. Farmaceutická sekcia 

1. miesto: Gorazd Brosch, 4. ročník ŠP F, UVLF: Zelená syntéza nanočastíc zlata 

pomocou extraktu levandule a výpočet aktivačnej energie.  

2. miesto: Natália Burcinová, 5. ročník ŠP F, UVLF: Vývinová toxicita kuracieho embrya 

po aplikácii hadieho jedu s cytotoxickým účinkom vybraných ázijských druhov rodu 

Naja. 

3. miesto: Nikola Červeňáková, 5. ročník ŠP F, UVLF: Účinok rôznych extraktov púpavy 

lekárskej (Taraxacum officinale) na modelový organizmus. 

5. Sekcia bakalárskeho štúdia  

1. miesto: Filip Rybár, 3. ročník ŠP K, UVLF: Európsky saňový pes a jeho uplatnenie 

v moderných záprahových športoch.  

2. miesto: Kristína Socháňová, 3. ročník ŠP CanHip, UVLF: Alternatívny prístup 

k výcviku u rôznych plemien koní.  

3. miesto: Ľubica Bátoryová, 3. ročník ŠP CanHip, UVLF: Vplyv rôznych typov 

canisterapeutických intervencií na welfare psov.  
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IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA 

 

UVLF sa v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach podieľa na vzdelávaní 

v rámci Univerzity tretieho veku (UTV). UTV je záujmovo-vzdelávacia inštitúcia v súlade s 

koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na 

gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť súčasné 

poznatky vo vybraných odboroch a tým umožniť zúčastňovať sa na rozvoji spoločnosti, 

školstva, vedy a techniky i občanom, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu byť zapojení 

v aktívnom každodennom pracovnom procese.  

V akademickom roku 2017/2018 naša univerzita zastrešovala študijné odbory 

veterinárna medicína a farmácia. Odborným garantom študijného programu veterinárna 

medicína je MVDr. Miroslav Húska, PhD., a študijného odboru farmácia doc. Ing. Jarmila 

Eftimová, CSc. Slávnostná promócia sa konala 25. 5. 2018 v Aule TU v Košiciach za účasti 

zástupcov všetkých participujúcich univerzít. Promovaných bolo 178 študentov v 8 študijných 

odboroch.  

 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. Z dôvodu nezáujmu z praxe v roku 2018 vzdelávacie aktivity 

v uvedených oblastiach neboli realizované.   

Významné aktivity na úseku ďalšieho vzdelávania zabezpečujú UVLF, Inštitút 

vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach ako organizácia podriadená Štátnej 

veterinárnej a potravinovej správe v Bratislave a Komora veterinárnych lekárov SR. Tieto tri 

hlavné inštitúcie zabezpečujúce ďalšie vzdelávanie organizujú vzdelávacie aktivity tak 

samostatne, ako aj vo forme vzájomnej spolupráce pri ich organizácii. Vo významnej miere sa 

v rámci nich využívajú odborné kvality a skúsenosti vedecko-pedagogických pracovníkov 

UVLF. Okrem toho sa na aktivitách v oblasti ďalšieho vzdelávania spolupodieľajú aj 

združenia a asociácie veterinárnych lekárov, ktoré sa špecializujú podľa oblastí pôsobenia 

v rámci jednotlivých hlavných druhov zvierat, a to Slovenská asociácia veterinárnych lekárov 

malých zvierat, Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat, Slovenská asociácia 

aviárnej medicíny a Slovenská hipiatrická asociácia. Jednou z ich významných činností je 

zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania svojich členov v spolupráci s Komorou veterinárnych 

lekárov SR, UVLF a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Okrem zapojenia sa do 

mnohých spoločných vzdelávacích aktivít s vyššie uvedenými organizáciami univerzita 

organizuje aj samostatne každoročne rôzne prednášky, semináre, kurzy, konferencie, 

workshopy a iné podujatia, ktorých cieľom je kontinuálne vzdelávanie v oblasti veterinárnej 

medicíny. Kontinuálne vzdelávanie veterinárnych lekárov, odborných veterinárnych 

pracovníkov a ďalších pracovníkov v rezorte pôdohospodárstva je univerzitou organizované 

ako doplnková forma ďalšieho vzdelávania predovšetkým na požiadanie Štátnej veterinárnej 

a potravinovej správy SR, Komory veterinárnych lekárov SR, prípadne ďalších podnikov 

a inštitúcií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.  

V predchádzajúcom roku boli vzdelávacie aktivity organizované univerzitou zamerané 

na problémy súvisiace s aktuálnym zdravotným stavom hospodárskych a  spoločenských 

zvierat, koní, hydiny, ale aj voľne žijúcich a zoo, resp. exotických zvierat a včiel zameraných 

na problematiku dermatológie, hematológie, anesteziológie, reprodukcie, ortopédie, 

neurológie a iné špecializačné oblasti, ako aj kvalitu a bezpečnosť potravín, výživu zvierat, 

infekčné a parazitárne ochorenia, laboratórnu a klinickú diagnostiku, ekonomické aspekty 
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chovu hospodárskych zvierat, chov a ochorenia voľne žijúcich zvierat a aktuálnu 

problematiku v patológii zvierat.  

 

Vzdelávacie aktivity organizované UVLF v roku 2018  

 

Vyšetrenie a diagnostika ochorení sietnice u psov a mačiek – konferencia, Klinika malých 

zvierat UVLF, 17. 2. 2018  Košice 

 

Vyšetrenie a diagnostika ochorení sietnice u psov a mačiek – workshop, Klinika malých 

zvierat UVLF, 18. 2. 2018  Košice 

 

Nové trendy v inseminácii kobýl – workshop, Klinika koní UVLF, 17. 3. 2018 Košice 

 

Základná dermatologická diagnostika v praxi malých zvierat – workshop, Klinika malých 

zvierat UVLF, 16. – 17. 5. 2018 Košice 

 

Základy ultrasonografického vyšetrenia II. časť: Tráviaci systém – workshop, Klinika malých 

zvierat UVLF, 16. – 17. 5. 2018 Košice 

 

Kardiologické minimum (základy EKG a USG) –  workshop, Klinika malých zvierat UVLF, 

16. – 17. 5. 2018  Košice 

 

Medzinárodná vedecká konferencia HYGIENA ALIMENTORUM XXXIX – Bezpečnosť a 

kvalita hydiny, vajec, rýb, zveriny a medu – konferencia, 16. –  18. 5. 2018  Štrbské Pleso 

 

Infekčné a parazitárne choroby zvierat –  6. medzinárodná vedecká konferencia, Katedra 

epizootológie a parazitológie UVLF, 13. – 14. 9. 2018 Košice 

 

Lokátor krívania a jeho využitie –  podkúvačský seminár, Klinika koní UVLF, 9. 11. 2018 

Košice 

 

Exotické druhy zvierat vo veterinárnej praxi – workshop, Klinika vtákov, exotických a voľne 

žijúcich zvierat UVLF, 17. 11. 2018 Košice 

 

Stála účasť v zásahovom tíme pri kontaktoch veľkých šeliem s človekom 

 

 

Vzdelávacie aktivity organizované v spolupráci s inými organizáciami v roku 2018  

 

 

Parazity tráviaceho aparátu koňa – seminár, Ústav parazitológie UVLF, 10. 2. 2018 Nitra 

 

Aktuálne problémy zdravotného stavu malých prežúvavcov z pohľadu ekonomiky a verejného 

zdravia – odborný seminár, Klinika prežúvavcov UVLF, 14. – 15. 2. 2018 Liptovský Ján, 

Veľké Teriakovce 

 

Dermatologické ochorenia psov, mačiek a koní a ich riešenie homeopatickou liečbou –  1. 

špecializovaný homeopatický seminár pre veterinárnych lekárov, Klinika malých zvierat 

UVLF, 17. 3. 2018 Vyhne 
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21. košický morfologický deň – Trendy regeneračnej medicíny v morfológii, konferencia, 

Katedra anatómie, histológie a fyziológie UVLF, 30. 5. 2018  Košice 

 

Stredoeurópsky bujatrický kongres, Klinika prežúvavcov UVLF, 29. 5. – 2. 6. 2018 Eger, 

Maďarsko 

 

Homeopatický špecializovaný seminár –  Gastro-intestinálne poruchy u zvierat a ich riešenie 

homeopatickou liečbou, Klinika malých zvierat UVLF, 9. 6. 2018 Vyhne 

 

Imobilizácia voľne žijúcich zvierat vo farmových chovoch – workshop, Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 16. 6. 2018 Vištuk 

 

XIII. Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky – konferencia, Katedra výživy, dietetiky 

a chovu zvierat UVLF, 6. – 7. 9. 2018  Košice 

 

Farmové zvieratá – III. kongres veterinárnych asociácií, Klinika koní a Klinika vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat UVLF, 28. – 29. 9. 2018 Sliač 

 

Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE – konferencia, UVLF, ŠVPS 

SR a KVL SR,  5. 10. 2018  Košice  

 

Urogenitálny aparát a jeho poruchy, Kardiologické ochorenia psov a mačiek a ich riešenie 

homeopatickou liečbou – homeopatický špecializovaný seminár, Klinika malých zvierat 

UVLF, 6. 10. 2018  Vyhne 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF  

 

Vedecko-výskumná činnosť UVLF bola v roku 2018 podobne ako predchádzajúce 

roky organizovaná na báze katedier, kliník a centier excelentnosti v súlade s dlhodobým 

zámerom UVLF na roky 2018 – 2023.  

Vedecko-výskumná činnosť na univerzite sa vykonávala v rámci vedeckého konceptu 

„jeden svet, jedno zdravie“ prepojením veterinárnej a humánnej medicíny, hygieny potravín, 

životného prostredia  a farmácie v oblastiach výskumu: 

a) OV 13 vedy  o živej prírode,  

b) OV 18 lekárske a farmaceutické vedy, 

c) OV 20 veterinárske vedy. 

Na vedeckej činnosti sa v roku 2018 podieľalo 220 vedecko-pedagogických a 43 

vedeckých tvorivých pracovníkov vedených na UVLF v zamestnaneckom pomere.  

Za účelom zefektívnenia vedecko-výskumnej činnosti boli v zmysle Dlhodobého 

zámeru UVLF na roky 2018 – 2023 určené dominantné oblasti vedy a výskumu a rektorkou 

univerzity boli  menovaní koordinátori dominantných oblastí vedy a výskumu s účinnosťou 

od 1. 9. 2018: 

a. Predklinická oblasť vedy a výskumu 

i. Pracoviská prevažne neinfekčného charakteru: prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, 

PhD. 

ii. Pracoviská infekčného charakteru: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

b. Klinická oblasť vedy a výskumu: prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. 

c. Veda a výskum v oblasti hygieny potravín a životného prostredia: prof. MVDr. Jozef 

Nagy, PhD. 

d. Veda a výskum v oblasti farmácie: prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. 

 

Úlohou koordinátorov dominantných oblastí vedy a výskumu je okrem iného 

vyselektovať výskumné tímy a následné zintenzívnenie vedecko-výskumnej činnosti 

v dominantných oblastiach vedy a vytvorenia podmienok pre špičkový výskum. Projekty, 

ktoré sú na UVLF riešené v rámci grantových agentúr, je možné začleniť do hore uvedených 

vedeckých oblastí. Systém získavania prostriedkov je založený na uchádzaní sa jednotlivých 

kolektívov v rámci katedier, kliník a ústavov, ako aj v spolupráci s vedeckými inštitúciami 

SAV o domáce a zahraničné granty. Kolektívy sú vedené skúsenými odborníkmi – 

osobnosťami, ktorí zabezpečujú kontinuitu výskumu vo svojich vedných oblastiach, o čom 

svedčí aj získanie štatútu špičkového tímu na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie 

MŠVVaŠ SR. 

Významným zdrojom financovania vedy a výskumu na našej univerzite sú domáce 

granty. V roku 2018 sa na UVLF riešilo 63 grantov z domácich grantových agentúr: APVV 

14 projektov  564 916 €, VEGA 39 projektov 435 411 € a KEGA: 10 projektov 66 249 €. To 

spolu predstavuje sumu 1 066 576 €. Okrem toho boli riešené 4 zahraničné granty s celkovou 

sumou 160 509,52  €  vrátane zahraničného projektu COST – tieto finančné prostriedky však 

neboli alokované na UVLF (Tabuľka 19 v tabuľkovej prílohe) a 5 domácich a zahraničných 

nevýskumných grantov s celkovou sumou 190 585,36 € (Tabuľka 20).  
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Podiel jednotlivých projektov na získaných finančných prostriedkoch 

 

Projekty 
2018 

Počet  Pridelené prostriedky spolu v € 

VEGA 39 435 411 

KEGA 10   66 249 

APVV 14 564 916 

spolu 63          1 066576 

Domáce  
nevýskumné granty 

5 190 585 

Zahraničné vedecké granty 4  160 509 

SPOLU                          72          1 417 670 

 

Na získavaní vedeckých grantov (APVV: 14, VEGA: 39, KEGA: 10, zahraničných 

vedeckých grantov: 4 sa podieľalo 263 (220 vedecko-pedagogických a 43 vedeckých) 

tvorivých pracovníkov UVLF, na ktorých pripadá 63 grantov, t. j. na 1 tvorivého pracovníka 

pripadá 0,24 grantu, resp. na jeden grant pripadá 4,2 tvorivého pracovníka. To znamená, že 

viac ako 4 tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného grantu a na jedného tvorivého pracovníka 

pripadá cca 4 665 € získaných vo vedeckých grantoch. 

UVLF získala zahraničný grant v rámci grantového programu Horizont 2020 č. 

765423–MANNA H2020-MSCA-ITN-2017 so začiatkom riešenia 1. 6. 2018, do ktorého sú 

zapojené univerzity Glasgow, Miláno, Barcelona, Bonn, Záhreb.  

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť a 

uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2018 bolo akceptovaných 

1004 publikačných jednotiek, 83 publikácií v CC  a 29 publikácií registrovaných v databázach 

Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). V databáze CREPC bolo za rok 2018 

zaevidovaných celkom 1 549  ohlasov na pôvodné práce vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity, z toho 1 470  v časopisoch evidovaných v databázach Web of Science 

a SCOPUS. 

 

Špičkový tím 

 

V priebehu roka 2018 pracoval na UVLF špičkový tím LACTOVIR – Laktobacily 

a vírusy vo veterinárnej medicíne v zložení: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., doc. MVDr. 

Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD., a MVDr. Michaela Vlasáková, 

PhD., na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie. Členovia tohto tímu sú súčasťou Centra 

excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy –  INFEKTZOON, ktorý zameriava svoju vedeckú 

aktivitu na štúdium vírusových nákaz zvierat a na prospešné baktérie – probiotické prípravky, 

ktoré slúžia na boj s infekčnými chorobami.  

Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií 

v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej 

epizootológie, diagnostiku infekčných chorôb s využitím najnovších molekulovo-genetických 

metód, identifikáciu mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov, genetickú typizáciu 

vírusov. Ďalšia časť tímu sa zameriava na štúdium a využitie laktobacilov a vyvíjanie 

preventívnych prípravkov –  probiotík na boj s infekčnými chorobami zvierat. Z infekčných 

agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, enterálnym 

infekciám, ktoré infikujú hovädzí dobytok, prasatá, ovce, diviaky a človeka. Oba časti tímu sú 
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vzájomne prepojené tým, že vedecké aktivity sú zamerané na analýzu  a prevenciu nákaz  

rôznej etiológie prevažne u hospodárskych zvierat. 

 

Interná grantová agentúra (IGA) 

 

Na základe Štatútu internej grantovej agentúry (IGA) UVLF v Košiciach – vnútorný 

predpis  č. 41, sa o grantové finančné prostriedky majú právo uchádzať mladí vysokoškolskí 

učitelia a vedecko-výskumní zamestnanci UVLF, ktorí v čase podania žiadosti nedosiahli vek 

35 rokov, kolektívy zamestnancov UVLF, ako aj doktorandi UVLF v dennej forme štúdia. 

Dňa 31. 1. 2018 bola zverejnená  výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty 

IGA UVLF   so začiatkom riešenia v roku 2018. Do uzávierky došlo na referát pre vedu, 

výskum a zahraničné styky 7 projektov. Všetky projekty spĺňali formálne kritériá. Pre 

jednotlivé projekty boli navrhnutí 2 oponenti, 1 z UVLF a 1 z externého prostredia. 

Na základe hodnotenia posudzovateľov a hodnotenia členov rady IGA rada navrhla 

financovať v roku 2018/19 4 projekty IGA, ktoré boli následne odsúhlasené rektorkou UVLF: 

MVDr. Kristína Huňáková Klinické využitie extracelulárnych produktov 

adultných alogénnych mezenchymálnych buniek 

získaných z tukového tkaniva v ortopédii psov 

3000,0 € 

MVDr. Filip Humeník Ovplyvnenie regeneračnej kapacity nervového 

tkaniva v in vitro podmienkach prostredníctvom 

produktov dospelých kmeňových buniek 

3000,0 € 

MVDr. Michaela Špalková, 

PhD. 

Sledovanie letality a morfologických odchýlok 

u Artemia franciscana pôsobením pesticídu 

imidakloprid 

3000,0 € 

MVDr. Monika Drážovská, 

PhD. 

Štúdium anaplazmózy v chovoch koní vo 

vybraných chovoch na Slovensku 

3000,0 € 

 

Koncom roka 2018 boli tiež členmi rady IGA na základe oponentských posudkov 

vyhodnotené záverečné správy projektov so začiatkom v roku 2017 s výsledkom: všetky 4 

projekty splnili ciele a budú monitorované nasledujúci rok za účelom kontroly publikačnej 

činnosti v zmysle štatútu IGA. 

 

Centrá excelentnosti 

  

Centrá excelentnosti sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti 

univerzity, publikačnej činnosti a na vzájomnej kooperácii medziuniverzitných pracovísk  aj 

pracovísk slovenskej akadémie vied. Na UVLF pôsobia nasledovné Centrá excelentnosti 

(CE): 

1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód 

projektu: 26220120002), v roku 2018 úspešne zavŕšilo 5-ročné monitorovacie obdobie 

2. Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií v partnerstve s UPJŠ v Košiciach 

(ITMS kód projektu: 26220120066) 

3. Centrum excelentnosti pre parazitológiu v partnerstve s Parazitologickým ústavom SAV 

v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220120022) 

4. Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice) v partnerstve 

s UPJŠ v Košiciach (ITMS kód projektu: 26220220185) 

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

s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat v Košiciach (ITMS kód projektu: 

26220220152) 
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Centrum excelentnosti INFEKTZOON je jediné CE na UVLF, ktoré nie je 

v partnerskom vzťahu s inou inštitúciou. Má významné postavenie na Slovensku v boji so 

zoonózami a infekčnými nákazami zvierat a ľudí podľa aktuálnych potrieb epizootologicko – 

epidemiologickej situácie v štáte, priľahlom stredoeurópskom regióne a EÚ. 

 Pracovisko INFEKTZOON pozostáva z piatich sekcií, v rámci ktorých pracuje široký 

vedecký tím zložený z vedeckých kapacít UVLF a partnerskej organizácie, ktorou je 

Parazitologický ústav SAV. Pracovisko je vybavené špeciálnymi unikátnymi prístrojmi 

obstaranými vďaka finančnej podpore zo ŠF EÚ a ŠR SR z operačného programu Výskum 

a vývoj. 

1. Sekcia izolácie patogénov sa zameriava na izoláciu a kultiváciu vírusov, baktérií 

a parazitov z klinického materiálu a ich identifikáciu.  

2. Sekcia molekulovej epizootológie a molekulovej diagnostiky sa sústreďuje na 

molekulovú diagnostiku infekčných chorôb a parazitóz a na vývoj nových, citlivejších 

a špecifickejších testov na dôkaz patogénov na genetickej úrovni. 

3. Sekcia hostiteľsko – patogénovej interakcie sa zameriava na štúdium interakcie bunka 

– patogén a zviera – infekcia s cieľom poznať imunologickú odozvu hostiteľa.  

4. Sekcia genomiky sa venuje hlbšiemu štúdiu genómov patogénov vyvolávajúcich 

atypické klinické príznaky alebo novoobjavených patogénov, ako i štúdiu interakcie 

patogénu s bunkou.  

5. Sekcia proteomiky orientuje svoj výskum na analýzu, sekvenovanie a identifikáciu 

biologicky významných bielkovín patogénov a hostiteľských buniek, ktoré majú 

signifikantný vzťah k vývoju infekčného procesu. 

Pre vedeckú prácu sú k dispozícii, okrem iného, viaceré unikátne prístroje 

a zariadenia: MALDI-TOF spektrofotometer, experion automated electrophoresis, real time 

PCR prístroje, microarray scaner, systém pre 2D elektroforézu, automatický počítač krviniek 

pre medicínske účely, automatická hybridizačná stanica a softvéry – PDQuest basic 2-D 

analysis software, G1747AA GeneSpring GX Std. Workstation, DNASTAR atď.  

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (NRL UVLF) 

 

Národné referenčné laboratórium pre pesticídy Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach (NRL UVLF) bolo zriadené zákonom NR SR č. 285/1995 Z. z. 

v zmysle súčasne platného zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o 

zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 

v znení neskorších predpisov. Na základe hore citovaného zákona bolo listom MŠVVaŠ č. 

2012-819/147: 1-072 zo dňa 27. 1. 2012 NRL UVLF poverené vykonávaním povinností 

odborného pracoviska na účely hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť 

necieľových organizmov (tzv. ECOTOX). Z uvedeného vyplýva, že NRL UVLF je už 24 

rokov nepretržite zapojené do registračného procesu prípravkov na ochranu rastlín na 

národnej i nadnárodnej úrovni. NRL UVLF sa aktívne podieľa na implementácii nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 

na trh v rámci EÚ aj v rámci SR. Jeho financovanie je zabezpečené z troch zdrojov: účelová 

dotácia – špecifiká (71 009 €), projekty EÚ (ostatné – pozri tabuľka v prílohe) 

a podnikateľská činnosť. 

NRL UVLF sa v roku 2018 naďalej aktívne podieľalo na spoločných európskych 

projektoch v rámci Annex I Renewal – AIR III (pozri COMMISSION IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) No 686/2012 of 26 July 2012 allocating to Member States, for the 

purposes of the renewal procedure, the evaluation of the active substances whose approval 

expires by 31 December 2018 at the latest, L 200/8) a ako Rapporteur member state v oblasti 

Ecotox ukončilo hodnotenie účinnej látky boscalid pre Európsku komisiu.  Od roku 2019 
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z poverenia Ministerstva zdravotníctva SR bude v zmysle hore uvedenej smernice NRL 

UVLF vykonávať hodnotenie účinných látok i za oblasť humánnej toxikológie. 

NRL UVLF je zapojené do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci 

zonálnych registrácií. V roku  2018 boli vypracované v rámci zonálnych registrácií dve 

záverečné správy, na základe ktorých boli v EÚ v rámci centrálnej zóny zaregistrované štyri 

prípravky (Zonal Registration report for plat protection products: Bariton Perfect WP 8 % 

Metalaxyl, 64 % Mancozeb). Uvedené zahraničné projekty v roku 2018 priniesli finančné 

prostriedky na UVLF v objeme 6 100,30 €. 

V rámci podnikateľskej činnosti v roku 2018 bolo v rámci národnej expertíznej 

činnosti vypracovaných 135 expertíznych stanovísk s celkovým finančným obratom 50 

717,47 €. 

Na podporu vedeckých záverov hodnotiaceho procesu, ale hlavne v rámci vedeckej 

spolupráce na odhaľovaní rizík registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, resp. ich 

účinných látok na ekosystém má NRL UVLF už dlhodobú spoluprácu s pracoviskami 

Slovenskej akadémie vied – ÚFHZ SAV a PaÚ SAV v Košiciach, v ostatnom období aj 

s NIÚ SAV v Bratislave. NRL UVLF taktiež dlhodobo spolupracuje s pracoviskami LF UPJŠ 

v Košiciach, s ktorými sa pripravuje hodnotenie rizika účinných látok pesticídov na človeka. 

V oblasti hodnotenia rizika pesticídov na včely NRL UVLF spolupracuje s Ústavom 

včelárstva Liptovský Hrádok. Výsledkom tejto spolupráce sú publikácie evidované v CC a na 

základe hodnotenia rizík aj pozastavenie registrácií účinných látok v rámci SR i v rámci EÚ. 

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria je vedeckým časopisom UVLF, ktorý vychádza od roku 1956 a v 

anglickom jazyku od roku 1993. V roku 2018 to bol už 62. ročník vydávania časopisu. 

Redakčná rada časopisu je medzinárodná a sú v nej zastúpení odborníci z Austrálie, Číny, 

krajín západnej a strednej Európy. 

Vo Folia Veterinaria publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, 

takže je významným zdrojom vedeckých informácií nielen na Slovensku, ale aj v iných 

krajinách sveta, a to najmä od roku 2016, odkedy je časopis vydávaný vydavateľstvom 

DeGruyter ako Open access. Folia Veterinaria v roku 2018  vychádzala štvrťročne, presne 

v stanovených termínoch a v stanovenom rozsahu. Každé číslo obsahovalo 10 vedeckých 

článkov. Elektronické verzie časopisu sú umiestnené na hlavnom webovom sídle univerzity 

a 3. rok aj na stránkach vydavateľstva DeGruyter s perspektívou zaradenia časopisu do 

svetových databáz. Moderná redakcia časopisu Folia Veterinaria sa nachádza v priestoroch 

UVLF, príspevky je možné zasielať na e-mailovú adresu: folia.veterinaria@uvlf.sk. 

Naďalej je nutné pokračovať v snahách o skvalitňovanie príspevkov z jednotlivých 

pracovísk univerzity a získavať viac publikácií z medzinárodného priestoru.  

 

Európska noc výskumníkov 2018 

 

Dňa 28. 9. 2018 sa uskutočnil 12. ročník podujatia Európska noc výskumníkov (ENV). 

V priestoroch obchodného centra Átrium Optima bolo prezentovaných vyše 80 vedeckých 

stánkov košických univerzít a výskumných ústavov SAV. V rámci nich sa UVLF predstavila 

s doterajším rekordným počtom 12 expozícií, v ktorých boli verejnosti prezentované rôzne 

expozície, populárno-náučné prednášky, či poradenstvo s odborníkmi v danej oblasti. Na 

festivale vedy reprezentovalo UVLF jedenásť ústavov a katedier, niektoré už druhý aj tretíkrát 

– ústav fyziológie Plazy máme radi, ústav farmaceutickej chémie Náš svet chémie, ústav 

hygieny a technológie mäsa Viete čo jete?, ústav mikrobiológie a gnotobiológie Keď baktérie 

pomáhajú, ústav hygieny zvierat a životného prostredia Spoznávajme a chráňme našu faunu  

mailto:folia.veterinaria@uvlf.sk
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a Čo nám tečie z kohútika!, ústav parazitológie 

Skutočný magický svet parazitov, ústav genetiky 

DNA a my, ústav aplikovanej etológie 

a profesijnej etiky – vizuálna expozícia Aký je 

váš pes?, ústav patologickej fyziológie Život 

v bachore, katedra farmakognózie a botaniky a 

katedra farmaceutickej technológie Zrod lieku z 

liečivej rastliny a Centrum aplikovaného 

výskumu UVLF Čo by sme mali vedieť 

o kliešťoch. Okrem nich sa v rámci univerzity 

na ENV zúčastnili aj študenti z Aqua Terra 

klubu UVLF s expozíciou Krása akvaristiky. 

Všetci zúčastnení si pre verejnosť pripravili 

bohatý a pestrý program, ktorý vďaka 

dlhodobej príprave oslovil všetky vekové 

kategórie a záujmové skupiny. Návštevníci sa 

tiež mohli interaktívne zapojiť na viacerých 

expozíciách, ako napríklad príprava 

chemických pokusov či pozorovanie 

chromozómov živočíchov alebo baktérií pod 

mikroskopom. Veľký úspech mal 

parazitologický stánok, ktorý pre svojich 

detských návštevníkov pripravil súťaž – 

preteky švábov. Od rána do večera bol 

obkolesený ľuďmi stánok Plazy máme radi, ale 

aj stánok Náš svet chémie, kde naše kolegyne 

neúnavne predvádzali celú škálu zaujímavých 

chemických reakcií. Okrem uvedených 

expozícií, ktoré boli nielen zábavné, ale aj 

poučné, odzneli aj 4 prednášky: Parazity nie sú 

strašidlá – neverte podvodníkom a šarlatánom 

(doc. A. Kočišová), Rádioaktívne látky okolo 

nás (MVDr. M. Špalková), Čo má krídla, 

všetko letí, bez krúžku nám neuletí! – o živote 

a aktivitách výskumníkov na Ornitologickom 

stacionári Drienovec (MVDr. Ľ. Korytár) a Ako 

sa nebáť kliešťov (doc. B. Peťko). 

Za hlavný prínos ENV je možné 

považovať možnosť prezentovať aktivity UVLF 

verejnosti, ako aj pre potenciálnych uchádzačov 

o štúdium na našej univerzite, ktorá má čo 

ponúknuť pre mladú generáciu, ktorá sa chce 

ďalej vzdelávať, poznávať či vedecky bádať.  
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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 krmív, potravín 

živočíšneho a rastlinného pôvodu na vybrané organické a anorganické ukazovatele. 

Činnosť klinického laboratória je zameraná hlavne na: 

a) klinickú a laboratórnu diagnostiku porúch zdravotného stavu pri neadekvátnej produkcii 

a reprodukcii  potravinových zvierat (preventívna diagnostika a kontrola zdravia zvierat); 

b) 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 

1/0398/18 „Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a 

diagnostike ochorení zvierat“, VEGA 1/0486/17 „Využitie sérových proteínov 

v diagnostike porúch zdravotného stavu zvierat“ a VEGA 1/0107/17 „Výskum 

etiologických, diagnostických, terapeutických a preventívnych aspektov digitálnej 

dermatitídy – závažného ochorenia paznechtov hovädzieho dobytka“); 

c) skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu pri teoretickej a praktickej výučbe 

odborných disciplín v oblasti klinickej diagnostiky a vnútorných chorôb zvierat (I. a II. 

stupeň vzdelávania), riešení diplomových prác študentmi, dizertačných prác doktorandmi; 

d) 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; celkovo bola táto činnosť realizovaná v 28 chovoch 

hospodárskych zvierat a zahŕňala 1 459 ks hovädzieho dobytka a 10 kôz; 

e) 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 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 

a Neuroimunologického ústavu SAV, Lekárska fakulta UPJŠ Košice,  Prírodovedecká 

fakulta 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, 
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– A Analyst 100 (Perkin Elmer) – vyšetrenie vybraných makro- a mikroprvkov krvného 

séra, bachorového obsahu, mlieka, trusu metódou plameňovej absorpčnej 

spektrofotometrie, 

– automatický fotometer na 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,  

– automatický 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 2018 bolo vyšetrených celkom 2 909 vzoriek biologického materiálu (krv, 

moč, bachorový obsah, mlieko, trus, vnútorné orgány, močové kamene, semeno) 

v nasledovnom druhovom zastúpení: prežúvavce 2 528, ošípané 215, psy a mačky 59, kone 

24, vtáky 32, kurčatá 36 a plazy 15 vyšetrených vzoriek. 

V krvi a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých 

metabolických profiloch vykonaný nasledovný počet analýz –  hematologický profil 504, 

bielkovinový profil 5 559, energetický profil 3 939, enzymatický a hepatálny profil 4 437, 

acidobázický profil 167, makro- a mikrominerálny profil 9 719. V ďalšom biologickom 

materiáli bolo vykonaných celkovo 210 analýz. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

V tejto časti sa uvedú informácie o vykonaných habilitačných konaniach a konaniach na 

vymenúvanie profesorov. Uvedú sa aj prípadné zmeny v kritériách, informácie o zmenách 

v priznaných právach, či počtoch žiadateľov o konanie, ich vekovej štruktúre a pod. (text sa 

odvoláva na tabuľky č. 7, 8, 17, 18 tabuľkovej prílohy). 

 

V roku 2018 boli Vedeckou radou UVLF schválené 3 návrhy habilitačných konaní a 1 

inauguračné konanie:  

MVDr. Drahomíra Sopková, PhD. 28. 3. 2018 v študijnom odbore 6.3.3. veterinárna 

morfológia a fyziológia 

MVDr. Ján Pošivák, PhD. 

 

MVDr. Marcel Falis, PhD. 

28. 3. 2018 v študijnom odbore 6.3.6. veterinárne 

pôrodníctvo a gynekológia 

4. 7. 2018 v študijnom odbore 6.3.11. hygiena 

chovu zvierat a životné prostredie 

doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.                28. 3. 2018 v študijnom odbore 4.2.15. imunológia 

(NIÚ SAV Bratislava) 

 

Okrem toho bolo v roku 2018 vedeckou radou odsúhlasené začatie 1 habilitačného konania: 

MVDr. Ján Bílek, PhD., z UVLF v Košiciach.  
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VII. ZAMESTNANCI  UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF zabezpečuje študijné programy v bakalárskom, magisterskom, doktorskom 

a doktorandskom štúdiu, čo si vyžaduje premyslenú politiku v oblasti ľudských zdrojov. Hoci 

kritériá na zvyšovanie kvalifikácie vysokoškolských učiteľov 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 

vysokoškolských učiteľov sa medziročne zvyšuje, čo súvisí so skutočnosťou, že podľa  

zákona o vysokých školách sa pracovný pomer vysokoškolských učiteľov skončí koncom 

akademického roku, v ktorom dosiahli 70 rokov veku z  pôvodných 65 rokov, a tým sa 

obmedzila možnosť prijímania nových, mladých vysokoškolských učiteľov. 

V roku 2018 bolo uskutočnených 14 výberových konaní na obsadenie funkčných 

miest profesorov, 18 výberových konaní na obsadenie funkčných miest docentov a 28 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest odborných asistentov a asistentov. Okrem 

výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov realizovala 

UVLF aj výberové konania na obsadenie pracovných miest výskumných pracovníkov 

a vedúcich zamestnancov (Tabuľka č. 9).  

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesorov v roku 2018 

obsadili Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.,  prof. 

MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., prof. MVDr. Ján Danko, PhD., prof. MVDr. Ján Dianovský, 

PhD., prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., prof. MVDr. 

Mikuláš Levkut, DrSc., prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., 

prof. MVDr. František Novotný, PhD., prof. RNDr. Michal Toropila, CSc., prof. MVDr. Peter 

Turek, PhD., a prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.  

Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili  doc. RNDr. Mária 

Baranová, PhD., doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., doc. MVDr. Pavel Bystrický, PhD., 

doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., doc. MVDr. Eva Čonková, PhD., doc. MVDr. Eva 

Dudríková, PhD., doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc., doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD., doc. 

MVDr. Alica Kočišová, PhD., doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., doc. MVDr. Pavel Maľa, 

PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., doc. MVDr. Pavel Naď, PhD.,   doc. MVDr. 

Róbert Ondrejka, PhD., doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD., doc. MVDr. Ján Pošivák, PhD., 

doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. 

Pracovné miesta odborných asistentov a asistentov po predchádzajúcom výberovom 

konaní obsadili z 28 realizovaných výberových konaní 25 odborní asistenti na to isté miesto: 

RNDr. Miriam Bačkorová, PhD., RNDr. Zdenka Bedlovičová, PhD., MVDr. Ján Čurlík, 

PhD., MVDr. Jana Gálová, PhD., RNDr. Tatiana Hrušková, PhD., MVDr. Ján Kachnič, PhD., 

MVDr. Lenka Koščová, PhD., PharmDr. Štefánia Megyesi, MVDr. Ladislav Molnár, PhD., 

MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD., MVDr. Silvia Ondrašovičová, PhD., RNDr. 

MVDr. Karol Račka, RNDr. Aneta Salayová, PhD., MVDr. Renáta Szaboóvá, PhD., RNDr. 

Imrich Strapáč, PhD., MVDr. Lenka Skurková, PhD., MVDr. Boris Semjon, PhD., MVDr. 

Edina Sesztáková, PhD., MVDr. Jana Šimková, PhD., MVDr. Igor Šulla, PhD., PharmDr. 

Martina Šutorová, Mgr. Iveta Štempeľová, MVDr. Martin Tomko, PhD., MVDr. Alexandra 

Valenčáková, PhD.,  RNDr. Marcela Valko-Rokytovská, PhD., MVDr. Peter Váczi, PhD., 

PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.,  a  MVDr. František Zigo, PhD.   
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Fyzický počet zamestnancov UVLF k 31. 12. 2018 bol 627 (385 žien), z toho 

v kategórii učiteľov 220 (114 žien), v kategórii veda – výskum 44 (27 žien), a v kategórii 

ostatných zamestnancov 363 (244 žien). 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry je situácia nasledovná – 14,5 % pedagogického 

zboru reprezentujú profesori a docenti s DrSc., 22,4 % docenti bez DrSc., 50,9 % odborní 

asistenti s vedeckou alebo akademickou hodnosťou a 12,1 % vysokoškolskí učitelia bez 

vedeckej hodnosti (Tabuľka č. 10). 

V roku 2018 sme zaznamenali odchod 5 profesorov: prof. MVDr. Jaroslav Hajurka, 

PhD., prof. MVDr. Gabriel Kováč, DrSc., prof. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc., prof. 

RNDr. Katarína Šiviková, PhD., a prof. MVDr. Ján Dianovský, PhD., a 1 docenta doc. 

MVDr. Róbert Ondrejka, PhD., do starobného dôchodku z dôvodu dovŕšenia 70 rokov veku  

a z iných dôvodov v danom akademickom roku. 

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Je potešiteľné, že v roku 2018 bol zachovaný trend počtu pedagógov 

UVLF, ktorí sa zúčastnili akademickej mobility vrátane počtu tzv. osobodní (Tabuľka č. 11).  

Zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci pri riešení výskumných, 

vedeckých a ďalších projektov majú štandardné podmienky na svoju prácu. Je snahou vedenia 

UVLF neustále a v rámci finančných možností zveľaďovať pracovné prostredie svojich 

zamestnancov. Každý tvorivý pracovník má svoj prostriedok výpočtovej techniky 

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

rast.  

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

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

pracovnú cestu a s  ekonomickou agendou zabezpečuje 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.  

 

a) Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 

UVLF poskytla študentom v roku 2018/2019 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme 

sociálnych a motivačných štipendií. 

aa) Sociálne štipendiá 

V roku 2018 o sociálne štipendium požiadalo 144 študentov a  priznané bolo 116 

študentom v celkovej výške 190 735,00 €.  

ab) Motivačné štipendiá 

V roku 2018 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 94 345,00 €, ktoré boli 

priznané 160 študentom, z toho 75 190,00 € za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia 63 študentom. Za vynikajúce výsledky v oblasti výskumu, vývoja, športovej činnosti a 

ukončenia štúdia s vyznamenaním a cenou rektora 97 študentom vo výške 19 155,00 €. 

 

b) Štipendiá z vlastných zdrojov 

Motivačné štipendium vyplácané z vlastných zdrojov univerzity bolo vyplatené 209 

študentom vo výške 26 730,00 €. 

Štipendium z vlastných zdrojov univerzity ako sociálna podpora študentom bolo 

vyplatené 10 študentom vo výške 14 435,00 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č.  40 – Štipendijný poriadok. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 

 

V roku 2018 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami požiadalo 

11 študentov. Na podporu vzdelávania študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2018 

MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 7 338 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške. 

Postup UVLF pri vytváraní všeobecne prístupného akademického prostredia a 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami (ďalej len „ŠP“) 

bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon v súlade s § 100 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

upravuje Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami 

na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (vnútorný predpis č. 56). 

 

Poradenské služby pre študentov 

 

UVLF poskytuje poradenské služby ako súčasť zlepšovania kvality vzdelávania. 

Poradenské služby sú poskytované všetkým študentom univerzity formou poradenstva, 

pomoci a podpory v rôznych životných situáciách. Poradenské služby využilo celkovo 23 

študentov. Sociálne poradenstvo bolo poskytnuté 10 študentom, právne poradenstvo 3 

študentom, pedagogické 6 študentom a psychologické poradenstvo 8 študentom. 

 

Starostlivosť o študentov – ubytovanie, stravovanie 

 

Kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie v Študentských 

domovoch UVLF boli schválené na návrh študentskej komory AS UVLF v Košiciach dňa 8. 

12. 2016 a podľa nich bolo spracované poradie študentov a pridelené ubytovanie na 
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akademický rok 2017/2018. Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo vytvorené podľa kritérií 

zohľadňujúcich:  

  prospech, 

  vzdialenosť bydliska od školy, 

  aktivity členov v záujmových kluboch UVLF, 

  sociálnu situáciu študenta. 

V študentských domovoch univerzity ponúkame ubytovanie v dvojlôžkových izbách 

a v jednolôžkových apartmánoch. V roku 2017/2018 bolo podaných celkovo 768 žiadostí 

študentov o ubytovanie. Ubytovanie v internátoch UVLF bolo pridelené 547 študentom 

denného štúdia, 5 študentom tretieho stupňa štúdia, 84 študentom študujúcim v anglickom 

jazyku a 6 študentom z programu Erasmus. 130 študentov UVLF bolo ubytovaných u 

zmluvného partnera v ŠD TUKE. 

Mesačný poplatok za ubytovanie pre študentov v dvojposteľovej izbe v ŠD1 je 62 €, 

a v dvojposteľovej izbe v ŠD2 je 61 €. Platba za izbu obsadenú jednou osobou je 122 €. 

Študentské domovy okrem ubytovania zabezpečujú i stravovanie, najmä pre študentov 

a zamestnancov UVLF. V roku 2018 boli stravovacie služby zabezpečované prostredníctvom 

zmluvného partnera obstaraného výberovým konaním. Nový dodávateľ rozšíril ponuku jedál 

na 8 a zlepšila sa aj ich kvalita. Z týchto dôvodov došlo k nárastu stravníkov. Nový dodávateľ 

stravy aktívne komunikuje so zástupcami študentov a reaguje na ich požiadavky a podnety. 

Celá jedáleň a kuchyňa boli komplexne zrekonštruované a kultúra stolovania sa posunula na 

vyššiu úroveň.  

V akademickom roku 2017/2018 boli v oboch budovách ŠD UVLF zrealizované 

rekonštrukčné práce za účelom modernizácie a zníženia energetickej náročnosti. V budove 

ŠD1 boli zrekonštruované izby na prvom nadzemnom podlaží v počte 22 izieb. Rekonštrukcia 

izieb zahŕňala najmä tieto práce: novú podlahu na izbe, nové umývadlá, opravy stien, maľby 

stien, nové osvetlenie izieb, nové vchodové dvere a izby boli vybavené novým nábytkom. 

Rekonštrukciou prešli aj výťahy na prepravu osôb. Celkovo sa zrekonštruovalo 8 výťahov. 

Touto náročnou rekonštrukciou sa dosiahla bezpečnosť a ekonomika prevádzky výťahov. 

Nástupištia k výťahom dostali novú podlahovú krytinu, nové omietky stien a osvetlenie. 

V obidvoch budovách internátov boli zrealizované hygienické maľby kuchyniek, spŕch, izieb 

a spoločenských miestností.  

 

Oddychové zóny 

V areáli UVLF a ŠD  boli upravené a pribudli nové oddychové zóny, ktoré slúžia 

najmä študentom.  
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Odborno-záujmové aktivity študentov  

 

Aj v roku 2018 UVLF podporovala činnosť odborno-záujmových klubov, 

predovšetkým Kynologického klubu, Klubu AQUA TERRA, Klubu poľovníckej kynológie, 

Chovateľského klubu, Kynologického klubu DARCO, Flóra klubu, Klubu chovateľov malých 

cicavcov a exotických vtákov, Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, Mineralogického 

klubu a Včelárskeho klubu. Súčasne rozvíjal svoju činnosť Spolok košických študentov 

farmácie a študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo  rozvíjali činnosť 

IVSA Slovakia. Na klubové aktivity boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu UVLF.  

 

Kynologický klub  

Kynologický klub UVLF v roku 2018 združoval spolu 25 členov z radov študentov 

študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a kynológia. 

Činnosť klubu je zameraná na športovú kynológiu a iné aktivity so psami. Členovia klubu si 

osvojujú základné pravidlá výcviku, chovu a starostlivosti o psov. Aktívne sa zapájajú do 

súťaží a pripravujú svojich zverencov na skúšky z výkonu. Výcvik psov vykonávajú 

v kynologickom areáli UVLF Za haťou, kde sa pravidelne uskutočňujú tréningy pod vedením 

skúsených kynológov. Tak, ako každoročne, aj v tomto roku, zorganizovali preteky o Pohár 

rektorky UVLF v športovej kynológii. Členovia klubu sa zúčastnili so psami na akcii Deň 

otvorených dverí na UVLF so 

svojimi ukážkami športovej 

kynológie (poslušnosť a obrana), 

ktorý sa konal 17. 1. 2018. Dňa 31. 

3. 2018 zorganizovali preteky 3. 

ročníka Canicrossu a Majstrovstvá 

Slovenska v kategórii juniorov. 

Miesto konania pretekov bol 

športovo-rekreačný areál Alpinka 

(okolie 5 km). V rámci praktickej 

výučby predviedli ukážky rôznych 

metodík výcviku psa pre športovú 

kynológiu pre študentov 

v študijných programoch kynológia 

a všeobecné veterinárske lekárstvo. Pri príležitosti Dňa detí na UVLF členovia predviedli 

ukážky niektorých cvikov poslušnosti a obrany. Na konci roka členovia zorganizovali 

Mikulášske preteky klubu. Okrem akcií organizovaných klubom sa členovia zúčastnili aj na 

mnohých kynologických podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia klubu 

spolupracujú so Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), Zväzom športovej kynológie 

(ZŠK) a s inými kynologickými klubmi a organizáciami.  

 

Klub poľovníckej kynológie  

 Klub poľovníckej kynológie združoval v roku 2018 

spolu 28 členov a čakateľov z radov študentov  študijných 

programov všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena 

potravín a kynológia. Činnosť klubu sa tradične zameriava 

na pomoc pri výkone práva poľovníctva v účelových 

revíroch UVLF, v ktorých sa členovia so svojimi 

zverencami  zúčastnili na všetkých univerzitou 

organizovaných kolektívnych poľovačkách na diviačiu 

a bažantiu zver. Členovia sa spolupodieľali na 
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organizovaní lesných skúšok malých plemien, farbiarskych skúšok duričov a brlohárskych 

skúšok, a na uvedených podujatiach aj úspešne predvádzali svojich psov. Tak ako v minulých 

rokoch, aj v tomto roku veľa hodín strávili členovia klubu v nočných službách pri ochrane 

poľnohospodárskych kultúr pred škodami spôsobenými diviačou zverou v univerzitnom 

poľovnom revíri Samostatná bažantnica. V rámci praktickej výučby predmetu výkon a výcvik 

III. – poľovné psy v ŠP kynológia predviedli členovia klubu ukážky práce stavačov, sliedičov, 

brlohárov a duričov. Klub sa prezentoval aj počas tradičných VT dní, na ktorých členovia 

klubu ponúkali pre účastníkov pripravený poľovnícky guláš. 

 

Kynologický klub DARCO  

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom, ktorý z radov študentov 

a zamestnancov UVLF združuje 

cvičiteľov, chovateľov a majiteľov psov 

rôznych plemien a krížencov. Zameriava 

sa na výchovu a začlenenie psov do 

bežného života s človekom, ako aj na 

výcvik v agility, coursing, frisbee, flyball, 

dogdancing, obedience, canisterapia, 

dogtrekking, skijoring, záchranárstvo a 

v neposlednej miere socializáciu psov 

z útulkov. Jedince sú následne odovzdané 

novým majiteľom, s ktorými sú 

v kontakte. Počet aktívnych členov klubu 

je 18. Študenti participujú aj pri praktických ukážkach pre študentov ŠP kynológia, pre 

študentov ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo a ŠP hygiena potravín.  

 

Klub AQUA TERRA  

Klub sa podieľal na výučbe v slovenskom a anglickom jazyku, kde poskytoval 

zvieratá a priestory. Organizoval exkurzie pre materské a stredné školy v Košiciach. 

Spolupracuje na organizácii VT dní. Klub 

opakovane organizuje stretnutia pre bývalých 

a súčasných členov za účasti pozvaných 

odborníkov. V rámci toho odznievali aj odborné 

prednášky a odovzdávali sa skúsenosti členom 

klubu. Klub sa zúčastnil na projekte Európska 

noc výskumníkov v Košiciach, kde klub 

spolupracoval s MVDr. Vladimírom Petrillom, 

PhD., pod názvom Máme radi plazy. V rámci 

projektu košického bábkového divadla Virvar 

prezentoval klub aj zvieratá. Klub spolupracoval 

pri organizovaní DOD na univerzite, Pikniku pre 

prvákov, MDD či na veľtrhu vzdelávania Pro 

Educo. 

Zriadil akvárium afrických cichlíd v novej 

nemocnici. Tento rok začal spolupracovať aj 

s katedrou patologickej anatómie a patologickej 

fyziológie. Na základe spolupráce sa aj ostatní 

študenti môžu dozvedieť na cvičeniach z 

patologickej anatómie o anatómii alebo 

patologickej anatómii plazov.  
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ATK pokračoval v chove a odchove už zabehnutých druhov zvierat. Klub doplnil o 

nové zaujímavé druhy. Priebežne sa usporadúvajú náborové prednášky pre študentov prvých 

ročníkov a členské schôdze členov a sympatizantov ATK. V roku 2018 pokračoval na 

dokončení nových terárií v expozitúre či vybudovaní vonkajšieho výbehu pre korytnačky a 

voliéry pre chameleóny.  

 

Flóra klub 

Činnosť klubu v roku 2018 bola zameraná na ďalšie pestovanie citrusov, sukulentov 

a čili papričiek. Pestovanie čili papričiek sa premiestnilo do internátnej klubovne Flóra klubu. 

Ďalšia činnosť členov Flóra klubu bola sústredená na starostlivosť o vzhľad zelene v areáli 

školy. Členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú prezentácií činnosti Flóra klubu spo jenej 

s náborom nových členov na otvorení akademického roka pre študentov prvých ročníkov 

UVLF a na Pikniku pre prvákov. 

 

Chovateľský klub 

Chovateľský klub sa podieľa na rozvoji chovateľstva z radov slovenských študentov, 

predovšetkým chovom bylinožravých kožušinových zvierat a hydiny. V klube je 

zaregistrovaných 12 členov. V súčasnosti má klub 160 kusov zvierat, a to: ušľachtilé morčatá, 

stredne veľké a zdrobnené králiky, holuby a japonské prepelice.  

Zvieratá z CHK boli používané pre potreby výučby na ústave chovu zvierat, ústave 

farmakológie a ústave fyziológie pre slovenských aj zahraničných študentov. Študenti 

z predmetu zootechnika a Animal husbandry sa aktívne 

zúčastňovali na praktickej výučbe v priestoroch klubu, 

ako aj chovateľských výstav vo Veľkej Ide, Geči, 

Barci, Poprade a v Nitre, ktoré boli organizované pod 

záštitou Slovenského chovateľského zväzu. Okrem 

výstav sa členovia klubu aktívne podieľali na 

organizácii VT dní, DOD, vianočnej kapustnici, 

prednáškach externého posudzovateľa hydiny 

a holubov pre študentov 2. ročníka ŠP VVL, 

Mikulášskej party a prezentácii klubov pre budúcich 

študentov. Členovia klubu sa zapájali do chovateľského 

a vystavovateľského života pod záštitou Slovenského 

zväzu chovateľov (SZCH). Počas akademického roka 

2017/2018 sa začala spolupráca s Oblastným 

združením SZCH Košice – Barca, ktoré navrhlo našu 

univerzitu za kolektívneho člena. Dekrét o prijatí 

členstva UVLF do SZCH bol udelený na výstave 

v Barci dňa 20. 10. 2018. Členstvo UVLF v SZCH je 

dobrým krokom pre všetkých študentov, ktorí majú 

záujem aktívne sa zúčastňovať výstav po celom 

Slovensku so svojimi odchovmi plemenných zvierat alebo získavať praktické skúsenosti v 

oblasti chovu, posudzovania a reprodukcie zvierat na školeniach organizovaných pod záštitou 

SZCH. Na tejto výstave klub zaznamenal veľký úspech. Získal ocenenie Šampión výstavy 

v kategórii  hydina – holuby.  

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

Klub má v súčasnosti 25 členov, z toho 3 zahraničných študentov, a plánuje prijať cca 

5 čakateľov. Klub v tomto roku spolupracoval s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich 

zvierat pri realizácii výučby v slovenskom a anglickom jazyku pre študentov UVLF, na ktorú 
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poskytoval svoje zvieratá. V súčasnosti v klube chovajú škrečky, morčatá, králiky, 

laboratórne potkany, činčily, rozely, andulky, agapornisy, papagája nádherného a papagája 

vrabčieho. Členovia klubu sa podobne ako minulý rok aktívne zúčastnili rôznych akcií pre 

deti (MDD, Mikuláš a iné), kde záujemcom ukázali svojich chovancov a diskutovali na tému 

chovu, starostlivosti a ochrany zdravia malých cicavcov a exotických vtákov, ktoré v klube 

chovajú. Zúčastnili sa aj akcie VT dni, kde mali svoj stánok. 

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov 

Členmi sokoliarskeho a rehabilitačného krúžku sú prevažne študenti štúdia 

v anglickom jazyku v počte 18 študentov. V krúžku pracujú aj 6 slovenskí študenti. 

O členstvo v klube prejavili záujem študenti prvého 

ročníka. Členovia krúžku svojpomocne upravujú 

priestory a vonkajšie voliéry, kde majú v držbe 9 

dravcov. Študenti krúžku sa zúčastňujú na pravidelnej 

klinickej stáži nad rámec povinnej výučby. Pomáhajú 

ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti 

o hospitalizované zvieratá. Okrem toho sa zaoberajú 

starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované 

živočíchy, ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej 

stanice. Poskytujú paliatívnu starostlivosť 

o hendikepované dravé vtáky. Členovia klubu organizujú 

pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na 

rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), 

spolupracujú s materskými školami a základnými 

školami, kde realizujú demonštrácie a šíria osvetu 

o dravých vtákoch a o ochrane dravcov vo voľnej 

prírode. Poskytli príspevky do časopisov – Ardo, 

Spravodajca UVLF, IAF Newsletter, Sokoliar. Dve 

členky – Barbora Maruniaková a Nikol Víroková boli 

členkami slovenskej delegácie na 4. medzinárodnom festivale sokoliarov v Abu Dhabi. 

Daniel Clark sa zúčastnil na British Falconry Fair, UK. Členovia klubu sa podieľajú na 

programe a prezentácii činnosti univerzity pri rôznych príležitostiach. V septembri sa klub 

zúčastnil na prezentácii klubov univerzity, na ktorom sa študenti UVLF oboznámili 

s činnosťou klubu a mali možnosť požiadať o členstvo v klube. Klub prevádzkuje aj 

facebookovú stránku „UVM Košice Falconry & Raptor Rehabilitation Club“, kde sú 

pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných akciách spolu s 

fotodokumentáciou dravcov.  

 

Mineralogický klub 

Mineralogický klub je záujmovým klubom UVLF združujúcim študentov so záujmom 

o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín. Členovia mineralogického 

klubu sa stretávajú na ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, kde sa nachádza aj 

mineralogická zbierka univerzity.  

V mineralogickom klube momentálne pôsobí 10 členov, dvaja z radu zamestnancov, 

dvaja doktorandi, šiesti študenti a dvaja externí členovia. Členovia klubu sa aktívne zapájali aj 

do univerzitných aktivít ako VT dni či Deň detí v areáli univerzity. Činnosť klubu sa 

zameriava hlavne na prácu v teréne. V priebehu semestra sa absolvovali výjazdy do Byšty, 

Beňatiny, Dubníka, Dargova, Hodkoviec, Slanského Nového Mesta a Zemplínskej Teplice, 

odkiaľ bolo dovezených množstvo nových vzoriek minerálov. Klub navštívil Výstavu 
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minerálov, polodrahokamov a skamenelín v Košiciach a Burzu nerastov a šperkov v Prešove. 

Okrem spomínaných aktivít sa študenti aktívne venovali aj turistike. 

 

Spolok košických študentov farmácie 

V roku 2018 spolok vykonával rôzne aktivity, ktorými sa podieľal na kultúrno-

spoločenskom rozvoji, vzdelávacom 

rozvoji a taktiež na spestrení života 

študentom farmácie, a nielen im, na 

univerzite a internátoch. Celkový počet 

členov je 110, aktívne zapájajúcich sa je 

37. Medzi najvýznamnejšie aktivity 

spolku patril 8. prelomový ples 

farmaceutov, kedy sa študenti 3. ročníka 

presúvajú cez pomyselnú hranicu do 

ďalšej polovice štúdia. Okrem plesu 

v mesiaci marec spolok navštívil Strednú 

zdravotnícku školu v Michalovciach, 

kde prezentoval svoju činnosť 

a propagoval štúdium na UVLF a 

v spolupráci so Spolkom slovenských 

študentov farmácie organizoval Clinical 

skills event, kde si študenti zmerali sily 

v oblasti farmakológie a klinickej 

farmácie. Víťazné tímy sa zúčastnili 

exkurzie v Nitre na pracovisku klinickej 

farmácie. Najväčšia akcia  

v  akademickom roku pre spolok bola 

akcia Farmaceuti pre farmaceutov –  Dni 

pracovných príležitostí. Podujatie bolo 

rozdelené do dvoch dní, pričom v prvý 

deň mali študenti možnosť vypočuť si 

prednášky o aktuálnych témach vo svete 

farmácie (E-Health). Počas druhého dňa 

mohli nadviazať kontakty s budúcimi zamestnávateľmi a informovať sa o svojich 

možnostiach po skončení univerzity. Apríl bol v znamení Svetového dňa zdravia na tému 

Prevencia nadváhy a obezity. V praktickej časti študenti merali tlak krvi, glykémiu, robili 

výpočet BMI a pre všetkých odvážlivcov pripravili aj zdravé prekvapenie. V máji sa spolok 

spolupodieľal na akciách pre študentov, ako napr. VT dni 2018. Október patril aktivitám, 

ktoré zahŕňajú osvojovanie si správnych techník v starostlivosti o ústnu dutinu pod názvom 

Smiech čistí zuby a Dental IQ. November tradične patril organizovaniu akcie Kvapka krvi 

pod názvom UVLF –  pusťme si žilou. Ide o dobrovoľné darovanie krvi na našej univerzite. 

Záujem o darovanie bol veľmi vysoký. V tomto mesiaci spolok zorganizoval ďalšiu akciu –  

Európsky deň antibiotík v rámci Európskeho dňa antibiotík. V rámci tejto akcie členovia 

navštívili základnú školu v Košiciach, kde žiakov naučili, ako si správne umývať ruky a ako 

sa správať v prevencii chorôb. Spolok ďalej zorganizoval odbornú prednášku na tému 

klinické skúšanie liekov v spolupráci so spoločnosťou NEOX, a v decembri zorganizoval 

volejbalový turnaj a Mikulášsku grilovačku.  
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Včelársky klub 

Včelársky klub zastrešuje 13 študentov a 8 čakateľov spomedzi slovenských 

a zahraničných študentov. Svoj včelársky rok začal 

s desiatimi prezimovanými rodinami, ktoré sa úspešne 

podarilo rozmnožiť počas jari a leta na pätnásť. Okrem 

včelárskych prác so včelami členovia klubu aplikovali 

kyselinu mravčiu, vyplievali burinu, vysievali zmes bylín 

pre opeľovače, liečili včelstvá pred zazimovaním. 

Zúčastnili sa prvého ročníka Pikniku pre prvákov, 

zorganizovali „herný večer“ v F-klube, zúčastnili sa akcií 

Mikuláš pre študentov a VT dní.  

 

IVSA (International Veterinary Student´s Association) 

IVSA (International Veterinary Student’s Association) Slovakia na UVLF pôsobí už 

piaty rok. V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 53 aktívnych členov. Prezidentkou IVSA je 

Vanda Lukačínová (6. ročník ŠP VVL), viceprezidentkou Henrieta Ďurdinová (5. ročník ŠP 

VVL), sekretárkou Andrea Lopatovská (5. ročník VVL), Exchange officer Lucia Šillerová (5. 

ročník ŠP VVL) a pokladníčkou Júlia Švagerková (6. ročník ŠP VVL). V zastúpení IVSA 

Slovakia máme novozvolenú OIE Ambassador pre Slovensko.  

V rámci svojej činnosti sa IVSA Slovakia člení na niekoľko sekcií:  

 

Standing Committee on Animal Welfare   

Jednou z hlavných úloh IVSA je pomáhať zvieratám a snažiť sa o zabezpečenie ich 

welfare. Animal Welfare Section sa snaží poukazovať na problémy, s ktorými sa pri chove 

domácich a hospodárskych zvierat často stretávame, a vzdelávať v tejto oblasti študentov, 

veterinárnych lekárov, ale aj širokú verejnosť. Jedným z hlavných projektov Animal Welfare 

sú pravidelne organizované zbierky pre košické útulky, v zimnom semestri organizované 

dvakrát, a to v októbri a v decembri, a v predchádzajúcom akademickom roku raz v apríli 

spojené s venčením psíkov v útulku. 

 

Standing Committee on One Health  

Hlavnou úlohou SCOH je zvýšiť povedomie o projekte One Health, snaha o 

interdisciplinárnu spoluprácu a o nadviazanie spolupráce s organizáciami, ktoré zabezpečujú 

verejné zdravie na úrovni národnej aj medzinárodnej. V septembri 2018 bola na našej 

univerzite organizovaná medzinárodná One Health konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 

niekoľko lokálnych a zahraničných prednášajúcich. 

 

Standing Committee on Veterinary Education   

Standing Committee on Veterinary Education má v rámci študentskej organizácie 

IVSA za úlohu zlepšovať vzdelávanie študentov a prepájať vzdelávanie na univerzitách medzi 

sebou. Medzi naše projekty patria Factsheets, prednášky na rôzne témy v rámci konskej 

medicíny s MVDr. Zdenkom Žertom, CSc., Dipl. ECVS.  

Projekt Big Brother je zameraný na nových študentov študijného programu všeobecné 

veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Každý študent dostáva prideleného 

mentora, ktorý mu pomáha orientovať sa v univerzitnom živote a zodpovedá jeho otázky 

týkajúce sa orientácie na univerzite, štúdia, vyučujúcich, života v Košiciach. Projekt beží už 

druhý akademický rok a bude prebiehať aj ďalšie roky. 

IVSA Slovakia má zastúpenie aj v Standing Committee on Veterinary Education 

v rámci svetovej organizácie IVSA. 

Medzi ďalšie vzdelávacie projekty IVSA Slovakia patrili: 
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 február 2018 – seminár Akútny pacient, kde doktori prednášali o prístupe k akútnemu 

veterinárnemu pacientovi z rôznych uhlov pohľadu; 

 marec 2018 – pomoc pri organizácii medzinárodnej konferencie Wiki Vet Live; 

 apríl 2018 – nultý ročník veterinárnej vedomostnej súťaže Veterinár roka, ktorá testovala 

praktické aj teoretické vedomosti študentov 4., 5. a 6. ročníka a z dôvodu veľmi 

pozitívnych ohlasov sa súťaž uskutoční aj v roku 2019; 

 kazuistiky, ktoré majú za úlohu interaktívne zapojenie študentov do riešení klinických 

prípadov – prvá sa uskutočnila v novembri 2018 s MVDr. Ladislavom Molnárom, PhD., 

a ďalšie budú pokračovať v roku 2019;  

 november 2018 – besiedka s prof. MVDr. Petrom Reichelom, CSc.; 

 december 2018 – prvý kurz chirurgického šitia v spolupráci s MVDr. Martinom 

Kožárom, PhD., z dôvodu veľkého záujmu sa bude organizovať pravidelne; 

 workshop USG – organizovaný najmä pre zahraničných študentov s MVDr. Máriou 

Figurovou, PhD., z dôvodu veľmi vysokého záujmu sa koná pravidelne. 

 

Standing Committe on Wellness 

V akademickom roku 2017/2018 IVSA zaviedla najnovšiu sekciu – Wellness. Úlohou 

je zlepšovať welfare študentov počas štúdia a vzdelávať ich o problémoch týkajúcich sa 

veterinárneho povolania. V rámci tejto sekcie sa plánuje aj napríklad organizácia športových 

aktivít.  

Od novembra 2018 organizuje IVSA Slovakia v spolupráci so študijným oddelením 

prednášky so psychoterapeutkou Mgr. Annou Sovičovou. 

 

Public Relation  

Úlohou je propagácia IVSA Slovakia medzi študentmi a študentkami UVLF, ako aj 

komunikácia a spolupráca s ostatnými klubmi UVLF. Do kompetencie Public Relation sekcie 

patrí spravovanie webovej stránky ivsaslovakia.wordpress.com a facebookovej stránky IVSA 

Slovakia. Najnovšie je oživené aj publikovanie na instagramovom profile. PR sekcia tiež 

spolupracuje so študentským časopisom Ardo, kde IVSA uverejňuje články. 

 

Študentské výmeny  

Cieľom medzinárodných výmen je zabezpečovať komunikáciu s ostatnými členmi 

IVSA vo svete a sprostredkovanie skupinových a individuálnych výmen pre študentov UVLF. 

V roku 2018 sa usporiadala výmena s IVSA Thessaloniki, ktorej sa zúčastnili študenti 

z UVLF aj študenti z univerzity z Grécka. Študenti mali pripravený bohatý program, kde 

nechýbalo veľa workshopov, prednášok aj výletov napríklad do Vysokých Tatier. V IVSA 

Slovakia sa zatiaľ individuálne výmeny neuskutočňujú. 

 

Účasť na kongresoch 

V marci 2018 sa naše študentky Júlia Švagerková, Vanda Lukačínová a Dominika 

Fabiánová zúčastnili SAVMA sympózia vo Philadelphii, kde boli vybrané na SAVMA 

Scholarship. V júli 2018 sa v Krakove konal 67. IVSA kongres, ktorého sa zúčastnili 

študentky Andrea Lopatovská, Lucia Šillerová, Hedviga Ďurdinová a Vanda Lukačínová. 

Počas kongresu bolo vyhlásených TOP 10 partnerských organizácií, medzi ktorými sa IVSA 

Slovakia opätovne umiestnila. 

 

Ostatné aktivity  

Medzi ostatné aktivity IVSA Slovakia patrí organizácia spoločenských akcií, 

prednášok a iných podujatí pre študentov: 

 pravidelná organizácia kvízov Pub Quiz, 
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 marec 2018 – Prvolíniová prax (Orion Pharma), 

 apríl 2018 – Zoetis, 

 máj 2018 – VT dni, 

 september 2018 – Uvítací piknik pre prvákov a novoprijatých študentov. 

 

V budúcnosti IVSA Slovakia plánuje pokračovať vo svojich doterajších aktivitách, 

rozvíjať nové, nadviazať spoluprácu s viacerými klinikami a katedrami, osloviť partnerské 

univerzity pre možnosti individuálnych a skupinových výmen, pokračovať v organizovaní 

spoločenských akcií, a tým prispievať k zvyšovaniu študentského welfare. 

 

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) 

 

Združenie nórskych študentov ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) pri 

UVLF je súčasťou ANSA Slovakia, organizácie združujúcej prevažne nórskych 

(škandinávskych) študentov študujúcich v Slovenskej republike. ANSA pri UVLF 

zorganizovala v roku 2018 v rámci univerzity viacero odborných podujatí. V marci 2018 sa v 

budove farmaceutického pavilónu konal seminár na tému Šitie rán. V októbri 2018 

organizovala ANSA seminár Vet and wildlife na tému International projects for vet students 

s účasťou zahraničného hosťa Andyho Andrewsa. 

Už tradičné výročné akcie organizované študentmi združenými v ANSA Košice patria 

ANSA Annual Meeting vo februári 2018, oslava pri príležitosti Národného dňa Nórskeho 

kráľovstva dňa 17. 5. 2018 v areáli univerzity a výročná vianočná večera dňa 8. 12. 2018 v 

jedálni internátov UVLF, ktorej sa zúčastňujú študenti, pozvaní hostia aj kazateľ z Norwegian 

Seamen’s church. Študenti si menu aj celú slávnostnú večeru pripravujú vo svojej réžii.  

  

Podpora ďalších študentských aktivít   

 

Tradičné podujatia študentov 

Aj v roku 2018 vedenie univerzity vytváralo vhodné podmienky na organizovanie 

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

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

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

banket študentov 6. ročníka ŠP VVL a HP, 35. ročník VT dní, Deň zdravia, University Dance 

centrum. Tradičným podujatím sa stala Študentská kvapka krvi na UVLF, ktorá sa konala pre 

veľký záujem dva dni, a to 5. a 6. 11. 2018 pod názvom UVLF – pusťme si žilou. 

 

Vydávanie študentského časopisu  

ARDO, časopis študentov UVLF, vyšiel v roku 2018 päťkrát (8. ročník, dvakrát 

mimoriadne vydanie a trikrát riadne vydanie). Mimoriadne vydanie  17. 1. 2018 bolo 

pripravené pre návštevníkov Dňa otvorených dverí UVLF a obsahovalo informácie pre 

uchádzačov o štúdium, články o univerzite, prijímacom konaní a záujmovej činnosti 

študentov. Mimoriadne vydanie v októbri 2018 malo názov „Od programu Erasmus 

k Erasmus+, príbeh tridsiatich rokov“ a mapovalo históriu realizácie tohto jedinečného 

mobilitného programu. Učitelia a vedeckí pracovníci, slovenskí i zahraniční študenti sa 

podelili o svoje zážitky z mobilít na európskych vysokoškolských a vedeckých inštitúciách od 

začiatku programu na UVLF po súčasnosť. Témami čísla 1 (ročník 8) bol chov hovädzieho 

dobytka, produkcia mlieka a mliečnych výrobkov. Voľne žijúce vtáky a výskum ich populácií 

spolu s témou chovu hydiny a holubov boli nosnými témami čísla 2 (ročník 8). História 

objavu antibiotík, ich používanie a vývoj antibiotickej rezistencie dominovali ako témy čísla 3 

(ročník 8). Spolupráca medzi študentmi študujúcimi v slovenskom a anglickom jazyku sa 
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potvrdila v publikovaní článkov v anglickom jazyku, ktorých autormi boli zahraniční študenti. 

Tlačená verzia časopisu ARDO vychádzala v ESAP UVLF v priemernom náklade 376 kusov 

na riadne vydanie. Náklady na tlač boli hradené zo zdrojov UVLF. Časopis bol zdarma 

distribuovaný medzi študentov a zamestnancov UVLF. Elektronická verzia časopisu je voľne 

prístupná na webovom sídle univerzity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora športových aktivít – TJ Slávia UVLF 

  

Pohybové aktivity pre študentov, zamestnancov a ich rodinných príslušníkov aj v roku 

2018 zabezpečovali prevažne  ústav telesnej výchovy a športu s podporou vedenia univerzity  

v spolupráci s Telovýchovnou jednotou  Slávia UVLF v Košiciach, ktorá má okrem akcií pre 

študentov podiel na reprezentácii našej univerzity jednak výsledkami pretekárov, ale tiež 

organizáciou športových súťaží prostredníctvom oddielov v jazdeckých disciplínach, 

v kanoistike, lukostreľbe a športových hrách. 

Prvým podujatím v roku 2018 bol januárový splav študentov Dunajca. Nasledoval 

klasický zimný šport –  lyžovačka zamestnancov v Levočskej doline a lyžovanie vystriedala 

ešte zimná turistika vo Veľkej Ružínskej jaskyni. 

 Športové aktivity pokračovali  raftingom na Hornáde,  turistikou v Slovenskom raji a  

v Zádielskej tiesňave so zahraničnými študentmi. 

V roku 2018 boli usporiadané aj  behy okolo internátov, Veľkonočné a Mikulášske 

turnaje v kolektívnych hrách a pokračovalo sa tiež dvakrát v týždni v pilates cvičeniach pre 

ženy. 

Skupina zahraničných študentov sa rozlúčila so štúdiom na našej univerzite splavom 

Dunajca. Jeden zo splavov Hornádu bol zakončený výletom na Obišovský hrad. Záver 

turistickej sezóny bol tradične na Sivci nad Ružínskou priehradou. 
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Telovýchovná jednota Slávia UVLF v Košiciach mala v roku 2018 spolu 458 členov, 

z čoho bolo 264 študentov vysokoškolákov, prevažne študentov UVLF. Najväčším oddielom 

je jazdecký oddiel, ktorý našu univerzitu propaguje organizovaním pretekov v sedlových 

i voltížnych pretekoch a výsledkami na Slovensku i na medzinárodnej úrovni.  

Kanoistický oddiel zorganizoval  preteky Slovenského pohára vo vodnom slalome 

a zjazde, v máji Deň otvorenej lodenice a v septembri Košický pohár –  verejné a náborové 

preteky žiakov v slalome. Veľkou nádejou pre oddiel a aj slovenskú kanoistiku je Zuzka 

Páňková, ktorá pokračovala vo výborných výkonoch, keď získala 2 tituly majsterky 

Slovenska a 4 druhé miesta medzi mládežou, a veľmi cenné 3. miesto v kajaku žien. Členovia 

oddielu si odniesli z majstrovstiev SR celkom 18 medailových umiestnení. 

 Lukostrelecký oddiel ustupuje zo svojich v minulosti výborných umiestnení. 

 Aktivity členov športu pre všetkých – volejbal, futbal, bedminton, florbal, frisbee, 

kondičné posilňovanie, kardiocvičenia, lukostreľba, indoorové lezenie, kanoistika, turistika, 

aerobik a pilates cvičenia už boli čiastočne prezentované. 

 Členmi telovýchovnej jednoty sú aj kynologické kluby UVLF, ktoré sa venujú aj 

organizácii pretekov či pomoci pre útulky,  napr. Kynologický klub a  Klub  DARCO. 

  

Praxe študentov 

 

Praktická výučba študentov tvorí popri teoretickej príprave významnú oblasť 

vzdelávania odborného profilu absolventov UVLF v každom študijnom programe.  

Študenti študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín 

absolvujú ako prvú výrobnú prax, ktorú realizujú najmä v Školskom poľnohospodárskom 

podniku v Zemplínskej Teplici, Účelovom zariadení pre chov a choroby zveri, rýb a včiel 

v Rozhanovciach, Jazdeckom areáli UVLF a na klinických pracoviskách univerzity. Ďalej 

absolvujú odborné praxe na pracoviskách Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, a to 

na regionálnych veterinárnych a potravinových správach, a veterinárnych a potravinových 

ústavoch, a klinické 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.  

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

lekárenskú prax v lekárňach na základe zmlúv, ktoré má univerzita uzavreté s jednotlivými 

lekárňami. Univerzita vykonala prieskum na zhodnotenie praxí a stáží v akademickom roku 

2017/2018. Vyjadrili sa študenti študijného programu farmácia k 5-mesačnej lekárenskej 

praxi študentov. Dotazník vyplnilo 111 študentov. Študenti hodnotili lekárne z rôznych 
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hľadísk. Prístup školiteľa a ostatných zamestnancov k študentovi hodnotí ako výborný 66,7 % 

opýtaných a viac ako 50 % hodnotí získané praktické zručnosti ako výborné. Ďalej sa 

vyjadrili študenti študijného programu farmácia k 1-mesačnej lekárenskej praxi. Dotazník 

vyplnilo 114 študentov. Ku klinickým praxiam na klinike malých zvierat sa vyjadrili študenti 

študijného programu hygiena potravín (5. ročník) a všeobecné veterinárske lekárstvo (5. a 6. 

ročník). So získanými praktickými zručnosťami a skúsenosťami absolvovaním klinickej praxe 

bolo 32 % študentov viac spokojných ako nespokojných, približne 7 % absolútne spokojných 

a len 2,5 % vyjadrilo viac nespokojnosť ako spokojnosť.  

Študenti študijného programu kynológia vykonávajú kynologické praxe na 

kynologických akciách, výstavách a súťažiach a klinické praxe na Klinike malých zvierat 

UVLF.  

Študenti študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii vykonávajú odborné praxe v hipoterapeutických centrách, občianskych 

združeniach, neziskových organizáciách a domovoch sociálnych služieb, a študenti študijného 

programu trh a kvalita potravín v rôznych potravinárskych podnikoch. 
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IX.  PODPORNÉ ČINNOSTI UVLF  

 

UVLF zabezpečuje štúdium v študijných programoch, ktoré v porovnaní s inými 

slovenskými vysokými školami majú svoje špecifiká vyplývajúce z vlastnej povahy štúdia 

na prvom, spojenom prvom a druhom, druhom a treťom stupni štúdia, ako aj z presne 

stanovených kritérií pre medzinárodnú akceptáciu diplomov absolventov štúdia veterinárnej 

medicíny a farmácie ako regulovaných povolaní. V tejto časti uvádzame prehľad o činnosti 

jednotlivých účelových zariadení, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie poslania UVLF.   

 

Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica (ŠPP), a Experimentálne 

výskumné stredisko (EVS)  Zemplínska Teplica 

 

Školský poľnohospodársky podnik predstavuje špecifické pracovisko UVLF, ktorý má 

v rozpočte univerzity vyčlenený príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov. 

Časť finančných prostriedkov bola použitá na ďalšiu adaptáciu existujúcich objektov so 

zámerom ich prispôsobenia pre potreby výchovno-vzdelávacej činnosti študentov našej 

univerzity. ŠPP je samostatnou organizačnou jednotkou s právnou subjektivitou, ktorej 

zriaďovateľom a jediným spoločníkom je UVLF a zároveň aj jediným spoločníkom 

spoločnosti AGROPODNIK SLAMOZ, spol. s r. o.,  Zemplínska Teplica.  

ŠPP predstavuje významné prostredie a vysoký potenciál ako vzdelávacie a výskumné 

zariadenie a je neoddeliteľnou súčasťou integrovanej výučby 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. V jednotlivých farmových chovoch 

podniku sú zabezpečené vhodné ustajňovacie 

podmienky pre všetky chované druhy 

hospodárskych zvierat s požadovanými 

podmienkami pre nerušený priebeh praktickej 

výučby. V roku 2018 sa pokračovalo vo 

vykonávaní rekonštrukčných prác na objektoch 

produkčných maštalí za účelom zlepšenia 

pohody zvierat, ako aj v úpravách okolia 

maštaľných objektov. 

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 

podľa aktuálnych potrieb priebežne vykonávajú 

rekonštrukčné a adaptačné práce v existujúcich 

objektoch. Na ŠPP je v súčasnosti vytvorené 

vyhovujúce administratívne a výučbové 

zázemie s posluchárňou, kancelárskymi priestormi a sociálnymi zariadeniami, má priestory 

pre potreby vykonávania základných a jednoduchých laboratórnych diagnostických metód 
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priamo v podmienkach praktickej výučby na farme. Vo všetkých týchto priestoroch je pre 

študentov aj pedagogických pracovníkov dostupné širokopásmové pripojenie na internet, čo 

výrazne zlepšuje podmienky aj pre vykonávanie výchovno-vzdelávacej činnosti hlavne pri 

realizácii viacdňových blokových praktických cvičení.   

V areáli hlavného dvora farmy sú vytvorené podmienky na zabezpečenie sociálneho 

zázemia pre pedagógov a študentov priamo v priestoroch 

objektu dojárne. Pre možnosť celoročného vykonávania 

klinickej diagnostickej činnosti a chirurgicko-ortopedických 

zákrokov u hovädzieho dobytka v rámci výučbového 

procesu, ako aj za účelom preventívnej starostlivosti 

o paznechty dojníc je v maštaľnom objekte pre dojnice po 

pôrode a so zdravotnými problémami vytvorený samostatný 

oddelený priestor pre výkon uvedených špecifických 

činností. V objekte pôrodnice je vytvorený priestor na 

možnosť vykonávania chirurgických zákrokov u dojníc 

s komplikovaným pôrodom, prípadne popôrodné ošetrenie 

zvierat, a priestor pre potreby uskladnenia liečiv, 

zdravotného materiálu a pomôcok potrebných na 

vykonávanie úkonov v pôrodnej chirurgickej miestnosti. Pre 

potreby uskladnenia uhynutých zvierat je zrekonštruovaný 

kafilérny box, v ktorom je podľa potrieb praxe možnosť vykonávania pitiev zvierat v rámci 

praktických cvičení pri realizácii diagnostickej patológie uhynutých zvierat na farme. V roku 

2018 sa pokračovalo v realizácii zlepšovania podmienok na výkon praktickej výučby 

a zabezpečovanie zvýšenej ochrany zdravia a bezpečnosti študentov a pedagogických 

pracovníkov pri vykonávaní jednotlivých činností. Rozšírilo sa používanie informačno-

komunikačných technológií zrealizovaním zavedenia monitorovania priestorov pôrodnice 

pomocou kamerového systému s možnosťou sledovania priebehu pôrodov dojníc cez počítač 

v ubytovacích priestoroch študentov využívaných predovšetkým vo večerných a  nočných 

hodinách počas realizácie blokových praktických cvičení na farme. V prípade nevyhnutnosti 

je možné takýmto spôsobom zabezpečiť včasnú asistenciu za účasti študentov v prípadoch 

komplikovaných pôrodov. 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 2018 bolo na ŠPP v Zemplínskej Teplici v letnom semestri akademického roka 

2017/2018 realizovaných 92 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 1 970 študentov 

pod vedením 209 pedagógov pri celkovom objeme 12 970 študentohodín. V zimnom semestri 

akademického roka 2018/2019 to bolo 94 praktických cvičení s účasťou 1829 študentov pod 

vedením 216 pedagógov pri celkovom objeme 11 155 študentohodín. Spolu bolo v roku 2018 

na ŠPP v Zemplínskej Teplici realizovaných 186 praktických cvičení, na ktorých sa zúčastnilo 

3799 študentov pod vedením 425 pedagógov pri celkovom objeme 24 125 študentohodín. 

Praktickú výučbu v príslušných študijných predmetoch na ŠPP v roku 2018 realizovala 

katedra epizootológie a parazitológie, katedra hygieny a technológie potravín, katedra výživy, 

dietetiky a chovu zvierat, katedra životného prostredia, veterinárnej legislatívy a ekonomiky, 

klinika koní, klinika malých zvierat, klinika ošípaných a klinika prežúvavcov. Praktická 

výučba bola vykonávaná formou denných aj viacdenných blokových cvičení. Na ŠPP sa 

okrem toho aj v roku 2018 realizovala výrobná prax študentov veterinárneho lekárstva 1. 

ročníka v počte 167 študentov pod vedením 11 pedagógov s počtom 668 študentohodín. 
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Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky na praktickú výučbu študentov univerzity,  

vedecko-výskumnú činnosť a technicky i materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj 

potreby predklinických a klinických pracovísk UVLF živým materiálom a zabezpečuje aj 

krmovinovú základňu pre zvieratá. Všetky materiálne a organizačné úlohy a činnosti spojené 

s výkonom praxe na ŠPP, prevádzkovaním ubytovacieho zariadenia, realizáciou požiadaviek 

na zvieratá, krmivá a ostatný materiál  sú zabezpečované strediskom vzdelávania a praktickej 

výučby podniku. 

Agropodnik bol vytvorený stopercentnou účasťou UVLF 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. 

Stredisko EVS Zemplínska Teplica je prevádzkované len pre potreby ŠPP 

s minimálnym počtom dvoch pracovníkov, a pre potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý bo l 

zároveň využívaný pre pedagogický proces. V roku 2018 pokračovalo prevádzkovanie 

bitúnku v areáli EVS, ktorý vytvára priestor na zabezpečenie podmienok na realizáciu 

praktickej výučby v oblasti hygieny potravín. Táto problematika predstavuje významnú 

súčasť štúdia a profilácie absolventa UVLF hlavne v profesii veterinárny lekár. Výučba 

niektorých študijných predmetov z oblasti hygieny potravín ako hygiena a technológia mäsa, 

prehliadka jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický dozor a pod., sú nevyhnutné 

súčasti štúdia na to, aby absolvent štúdia mohol vykonávať dozor nad hygienou produkcie 

potravín, aby získal odborné vedomosti v oblasti výkonu potravinového dozoru nad výrobou 

potravín živočíšneho pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do obehu, oboznámil sa 

s prevádzkou, technologickými procesmi výroby, hygienickými podmienkami pri spracovaní 

potravín vo výrobných potravinárskych podnikoch. Problematika hygieny potravín v oblasti 

spracovania živočíšnych komodít, technológie 

výroby a kvality mäsa a mäsových výrobkov, 

problematika HACCP a správnej výrobnej 

praxe sa dotýka štúdia a profilu absolventov aj 

ďalších študijných programov na UVLF, a to 

bezpečnosť krmív a potravín, a trh a kvalita 

potravín. Prevádzkovanie vlastného bitúnku 

vytvára významnú a nezastupiteľnú možnosť 

realizácie časti praktickej výučby tejto odbornej 

problematiky v podmienkach vlastnej 

prevádzky.  

 

 

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

 

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

poskytuje priestor na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty 

chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel. V rámci pedagogického procesu sa v tomto 

zariadení realizuje hlavne praktická časť výučby študijných predmetov choroby zveri, 

choroby rýb, včiel, farmové chovy, poľovníctvo a v rámci študijného programu poľovníctvo 

študijný predmet výkon a výcvik III. –  poľovné psy.  

Zariadenia tu vybudované poskytujú možnosť aj experimentálnej vedecko-výskumnej 

činnosti, a to ako v rámci UVLF, tak aj na spoločných projektoch s inými inštitúciami. 

Univerzita vstúpila do projektu siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO 

v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú vybudované a  využívané priestory rehabilitačnej stanice 
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pre chránené druhy živočíchov. 

Zrealizovaný 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. UVLF je spoluriešiteľom tohto 

projektu. Projekt sa zameriava na 

zlepšenie potravných a hniezdnych 

podmienok, rovnako na rehabilitáciu 

živočíchov zranených v dôsledku stretu s prekážkami. 

ÚZ je zamerané na farmový chov bažanta poľovného a jeho poddruhov. Kmeňový 

kŕdeľ bažantov pre poľovnícku sezónu 2019/2020 predstavuje 600 kusov s produkciou 

približne 6000 odchovaných bažantov. Ďalším druhom, s ktorým sa  v tomto zariadení 

môžeme stretnúť, je v malom množstve odchovávaný bažant jarabý. 

V roku 2013 bolo zakúpených a do priestorov ÚZ prevezených 10 včelích odložencov. 

Tieto tvorili základ chovu včiel. Cieľový stav 20-tich včelstiev bol v roku 2018 dosiahnutý. 

Odbornú garanciu nad samotným chovom 

prevzal MVDr. Rastislav Sabo, PhD. V tejto 

oblasti spolupracujeme aj  s  MVDr. M. 

Staroňom z Ústavu včelárstva Národného 

poľnohospodárskeho a potravinárskeho 

centra Výskumného ústavu živočíšnej výroby 

Nitra v Liptovskom Hrádku.  

Pod ÚZ patrí aj diviačí výcvikový 

oplôtok slúžiaci pre plemená poľovných 

psov, na nácvik skúšobných disciplín odvaha, 

pri skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. 

Samostatnou súčasťou ÚZ sú poľovné 

revíry, kde UVLF má prenajatý výkon práva 

poľovníctva. Poľovné revíry slúžia pre potreby pedagogického procesu, ďalšie zazverovanie 

a zveľaďovanie fauny.  

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. Pre potreby poľovníckeho 

obhospodarovania tohto revíru vlastní 

UVLF priamo v revíri poľovnícku chatu, 

tzv. Mudroveckú hájenku a v prenájme od 

Lesy SR, š. p., má univerzita poľovnícku 
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zrubovú chatu Hlavatovská. V revíri bolo vybudovaných niekoľko nových poľovníckych 

zariadení – posedy, soľníky a krmelce. V uplynulej poľovníckej sezóne  bolo v tomto revíri 

zrealizovaných päť výučbových poľovačiek na diviačiu zver. 

Druhým poľovným  revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výučbové poľovačky na 

malú zver, je revír Samostatná bažantnica 

Rozhanovce. V revíri je situovaná poľovnícka 

chata Pincatorka. V minulom roku boli 

ukončené rekonštrukčné  práce na tejto chate. 

Realizovala sa oprava fasády chaty, výmena 

okien a dverí. Z dôvodu bezpečnosti prevádzky 

boli vymenené elektrické rozvody, 

bol opravený komín a bola nainštalovaná 

kachľová pec. V  tomto revíri sme zrealizovali 

dve výučbové poľovačky na bažantiu zver pre 

študentov UVLF a zrealizovali sme aj štyri 

poľovačky pre poplatkových strelcov. 

Tretím poľovným revírom je Zverník 

Obora, ktorý bol založený v roku 1967. Zverník Obora je oplotená poľovná plocha o rozlohe 

necelých 500 ha, v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. V roku 

2018 boli vykonané opravy oplotenia zverníka a poľovníckych zariadení – posedov, kŕmnych 

liniek, solísk a veľkokapacitných senníkov. Plánujeme taktiež výstavbu nových odchytových 

zariadení.  

V tomto revíri realizujeme poplatkové poľovačky na danieliu a mufloniu zver, 

vykonávame  odchyt a predaj živej danielej zveri. V rámci praktického cvičenia pre našich aj 

zahraničných študentov realizujeme odchyt a následné veterinárske ošetrenie muflonej zveri. 

Pre skvalitnenia prostredia, hlavne zvýšenia úžitkovosti vo zvernici, sme v 2017 vykonali 

obnovu 5 ha pasienkov pre zver a prípravu sena na zimné obdobie. V roku 2018 bola začatá 

revitalizácia všetkých ostatných pastevných plôch vo zverníku, začali sme s výstavbou 

oplotenia jednotlivých pasienkov. Tieto práce budú v 2019 ukončené. 

 Pre účely všetkých troch poľovných revírov bol v roku 2018 zakúpený chladiarenský 

box pre chladenie tiel ulovenej zveri a univerzita získala formou daru automobil Praga V3S 

od Hasičského a záchranného zboru SR. Nákladný automobil po svojpomocnej úprave slúži 

na prepravu študentov v rámci výučbových poľovačiek. 
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Jazdecký areál UVLF  

 

V roku 2018 sa v budove maštaľ – jazdecká hala, zrekonštruovanej v roku 2017, ešte 

dokončovali menšie úpravy, napr. inštalácia 

zavlažovacieho systému v krytej hale.  

Na ploche cca 1,5 ha boli zriadené ďalšie 

výbehy pre kone. Vlani bola z dôvodu 

havarijného stavu kompletne vymenená prípojka 

pitnej vody k jazdeckému areálu.  

Počas siedmich dobrovoľníckych brigád 

organizovaných vedením UVLF, 

Dobrovoľníckym centrom Košíc, mestom 

Košice, mestskou časťou Košice-západ a za 

podpory Mestských lesov, a. s., Košice boli 

železné tribúny vedľa súťažného kolbiska 

mechanicky očistené od hrdze a natreté 

dvoma vrstvami farby. Na tribúnach boli 

takisto vymenené drevené časti na sedenie. 

Brigád sa zúčastnili zamestnanci  a študenti 

UVLF, dobrovoľníci z radov občanov mesta 

Košice a členovia Jazdeckého oddielu TJ 

Slávia UVLF a ich rodinní príslušníci.  

K 31. 12. 2018 bol stav zamestnancov UVLF 

v jazdeckom areáli  12. V rovnakom čase bolo 

v jazdeckom areáli ustajnených 61 koní, 

z toho 9 v majetku PZ SR, 12 koní 

v starostlivosti UVLF a 40 koní súkromných 

majiteľov. Pedagogická činnosť prebiehala 

v nezmenenom režime oproti roku 2017. Spolu bolo v jazdeckom areáli odučených 542 hodín, 

ktorých sa zúčastnilo 1217 študentov. V jazdeckom areáli sa realizovali najmä cvičenia z 

predmetov zootechnika a technológia chovu zvierat, hygiena chovu zvierat a welfare, 

epizootológia, všeobecná reprodukcia a pôrodníctvo, choroby koní, základy podkúvačstva 

a ortopedické podkúvanie, hipoterapia, výcvik a rehabilitácia koní a jazdectvo. Predmetov 

s jazdeckou tematikou sa pravidelne zúčastňujú študenti všetkých študijných programov našej 

univerzity vrátane študentov študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie 

v canisterapii a hipoterapii. Preventívne terapeutické úkony, 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.  

Do kolotoča pre kone, ktorý je budovaný z externých zdrojov, ktorého výstavba bola 

začatá v roku 2017, bola v roku 2018 namontovaná 

technológia.  

Členovia JO JT Slávia UVLF zakúpili a vysadili cca 

2000 sadeníc živého plota a namontovali na betónovú 

tribúnu 400 nových sedačiek, ktoré sami zakúpili 

z finančných prostriedkov jazdeckého oddielu. K aktivitám 

členov JO TJ Slávia UVLF takisto patrí zabezpečenie 

zeminy a vyrovnanie plochy za účelom montáže boxov pre 

kone počas pretekov.  
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Športová činnosť v JA UVLF je zabezpečovaná prostredníctvom TJ Slávia UVLF. 

V parkúrových súťažiach spomedzi všetkých členov TJ UVLF dominovala Lýdia 

Petruňáková, ktorá absolvovala s koňom Caspar G 14 parkúrov stupňa S (130 – 135 cm). Táto 

dvojica skončila v rebríčku VSO na 2. mieste a v celoslovenskom rebríčku obsadila 33. 

priečku z 363 bodovaných jazdeckých dvojíc a v celoročnej súťaži o Zlatý košický pohár 

obsadila prvé miesto.  Jana Sopková na koni Johny Cash absolvovala 10 parkúrov 125 – 130 

cm. V rebríčku VSO  spolu obsadili 3. miesto, v celoslovenskom rebríčku sa umiestnili na 59. 

mieste. Pekné výsledky dosiahli aj 

Zuzana Danková, Veronika Pipas, 

Viktória Mecková, Vladimír Hura, 

Jana Sabolová, Katarína Soľanková, 

Nina Nálepková a Samuel Paľa.  

Voltížni jazdci získali na 

majstrovstvách SR v Hrabušiciach 

jednu zlatú, dve strieborné, jednu 

bronzovú a jednu štvrtú priečku. Na 

juniorských majstrovstvách Európy vo 

voltíži v maďarskom Káposvári 

obsadila skupina v zložení Zuzana 

Majsniarová, Zuzana Orinčáková, 

Michaela Malegová, Patrícia Malegová, Petra Kolcunová a Ema Czetoová na kobyle Vivian 

s lonžérom Mariánom Pavľakom deviate miesto.  

K nosným aktivitám organizovaným TJ Slávia UVLF aj v roku 2018 patrili preteky, 

sústredenia, spoločné tréningy. Podarilo sa zorganizovať spolu 6 pretekov a Hubertovu jazdu. 

Najväčšiemu záujmu sa tešili augustové Majstrovstvá SR v parkúrovom skákaní detí, Cena 

rektorky v parkúrovom skákaní a Slovenský voltížny pohár.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF  

 

Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF v Košiciach (ďalej len ÚVIK) poskytuje 

knižničné služby študentom, zamestnancom univerzity a ostatným užívateľom. ÚVIK 

vykonáva knižnično-informačné služby a pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. Realizuje 

projekty podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, z dotácie Ministerstva 

kultúry SR, spolupracuje na projektoch KEGA, VEGA a iné. 

Knižnično-informačné činnosti ÚVIK sú ovplyvňované nie len legislatívnymi 

zmenami, ale predovšetkým vývojom informačno-komunikačných technológii, e-learningom, 
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zavádzaním digitalizácie. ÚVIK je knižnično-informačným pracoviskom vybaveným 

výpočtovou a reprografickou technikou s prístupom na internet, a preto poskytuje moderné 

knižnično-informačné služby, buduje profesijnú databázu evidencie poznatkov z oblasti 

veterinárnej medicíny, farmácie a animal sciences –   Evidence Based Veterinary Medicine, 

podporuje rozvoj vedy a prispieva k transferu inovácií do praxe.  

ÚVIK disponuje prostriedkami na akvizíciu časopisov, kníh a na logistiku knižnice. 

Počet odoberaných periodík v roku 2018 bol spolu 74 titulov zameraných na oblasť 

veterinárskej medicíny, hygieny potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového 

počtu je 54 zahraničných a 20 domácich titulov časopisov. 31 titulov získavame do fondu 

výmenou za vedecký časopis univerzity Folia Veterinaria, 30 titulov časopisov kúpou, 13 

titulov darom. 

V roku 2018 boli objednané nové tituly českých a slovenských vedeckých 

a populárno-náučných časopisov: Epidemiologie a mikrobiologie, Liek, Svet zvierat, 

Chovatel, Liečivé rastliny, Poľovníctvo a rybárstvo, Svet poznania, Pes a mačka, Záhradkár, 

Zdravie a GEO. 

Vedecký časopis Folia Veterinaria vychádza v tlačenej a v elektronickej forme vo 

vydavateľstve DeGruyter, je sprístupnený formou open access. V roku 2018 začali prípravy 

nového vedeckého časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia. V časopise budú publikované 

významné výsledky výskumných, grantových úloh vedeckých a vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity predovšetkým z odboru farmácie a biomedicínskych vied.   

Fond knižnice v roku 2018 tvorí 89 165 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

920 knižničných jednotiek v slovenskom a anglickom jazyku. Z celkového ročného prírastku 

bolo  92 knižničných jednotiek zaevidovaných do fondu čiastkových knižníc a 828 do fondu 

ÚVIK. Súčasťou knižničného fondu sú okrem kníh, periodík, audiovizuálnych  

a elektronických dokumentov aj záverečné a kvalifikačné práce. V roku 2018 bolo 

zaevidovaných 385 záverečných prác, z toho 272 diplomových, 27 rigoróznych, 71 

bakalárskych, 15 dizertačných prác. 

V hodnotenom období počet zaevidovaných knižničných jednotiek bol nižší o 27 % v 

porovnaní s rokom 2017. Výsledkom  klesajúcej tendencie pri kúpe knižných titulov sú 

nedostatočné finančné prostriedky a nárast cien, čo znemožňuje lepšiu aktualizáciu a nákup 

knižničného fondu. Napriek uvedeným skutočnostiam vzrástol počet knižných titulov 

zakúpených z Fondu na podporu umenia, ktorý poskytuje finančné prostriedky na tvorbu, 

šírenie a prezentáciu umeleckých diel,  podporu medzinárodnej spolupráce, na vzdelávacie 

programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu, na štipendiá pre fyzické osoby, 

ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry. V roku 2018 Fond na 

podporu umenia poskytol  finančné prostriedky  na realizáciu vypracovaného projektu pre 

nákup periodickej literatúry v počte 24 kníh v slovenskom jazyku a 18 kníh v anglickom 

jazyku. 

Podporou dobrej akvizičnej politiky je organizovanie predajnej výstavy Veterinary 

and Pharmacy Libri 2018, ktorá umožňuje študentom a zamestnancom UVLF prezrieť, 

objednať a zakúpiť vhodný vybraný titul knihy. Na predajnej výstave konanej v dňoch od 23. 

–  26. 10. 2018 bolo prezentovaných 173 titulov,  z tohto  počtu bolo zakúpených do fondu  

ÚVIK 46 k. j. v celkovej sume 6000,-€.  

Výpožičné služby sú sprístupňované pre všetkých registrovaných používateľov, 

študentov, vedecko-pedagogických pracovníkov a ostatných čitateľov. V roku 2018 bolo 

registrovaných 1746 čitateľov, z toho 281 bol počet nových zaregistrovaných používateľov.  

V automatizovanom knižničnom systéme ARL bolo realizovaných 21 101 výpožičných 

služieb v čase otváracích hodín, ktoré sú v súlade s požiadavkami používateľov. ARL sleduje 

vypožičiavanie a návratnosť dokumentov, upozorní čitateľa na blížiacu sa dobu ukončenia 

výpožičky, uplatnenie sankcií, automaticky generuje upomienky, ktoré zasiela e-mailom. 
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Čitateľ má možnosť vstupovať do on-line katalógu knižnice, do vlastného konta čitateľa 

a robiť úpravy (prolongácie, tlač záznamov) zo vzdialeného prístupu.  V roku 2018 bolo 

zaslaných celkom 2471 upomienok.  

ÚVIK zabezpečuje EIZ (elektronické informačné zdroje) v rámci projektu NISPEZ 

(Národný informačný systém prístupu k elektronickým zdrojom)  databázy Web of Science, 

Core Collection, Current Contents Connect, Biosis Citation Index, Medline, Data Citation 

Index, Derwent Innovation Index, Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, 

SciELO Citation Index, Zoological Record, Scopus, Science Direct, ProQuest Central, 

ProQuest DISSERTATION EXPRESS, SpringerLink, Wiley InterScience, Knovel a Gale. 

Zabezpečenie prístupov do týchto kolekcií je dôležité pre hodnotenie univerzity, akreditáciu 

a evalváciu, ako aj hodnotenie vedecko-pedagogických zamestnancov univerzity.  

Licencia ProQuest a ProQuest Dissertation, ktorá sprístupňovala kolekciu databáz 

z rôznych odborov, skončila 31. 12. 2018.  Bolo obnovené predplatné databázy GALE. 

Do fondu je zakúpená databáza CAB-abstract, ktorá je svojím zameraním na 

poľnohospodárstvo, lesníctvo, veterinárnu medicínu, hygienu potravín a ochranu životného 

prostredia dôležitá pre úzko špecializovanú cieľovú skupinu používateľov ÚVIK. Ďalšou 

zakúpenou licencovanou databázou je European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky 

liekopis, dôležitý informačný zdroj pre študentov programu farmácia. Cieľom ÚVIK je 

vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre 

výskum a vývoj UVLF, zabezpečenie databáz SciFinder, Lexicom, Pharmacological abstract, 

Reaxys v nasledujúcich rokoch.  

V roku 2018 bolo vypracovaných 67 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ 

dostupných v ÚVIK a zobrazených viac ako 2219 plných textov.  Pre zamestnancov a 

študentov UVLF bolo vyhľadaných  12 plných textov článkov. 

K skvalitneniu knižničných služieb prispievajú medziknižničné výpožičné služby 

(MVS) a medzinárodné medziknižničné služby (MMVS). Spolupráca medzi knižnicami SR 

a zahraničnými knižnicami je dôležitým zdrojom chýbajúcich dokumentov, prispieva 

k lepšiemu využitiu dostupných informačných zdrojov, klasických i elektronických. V roku 

2018 bolo realizovaných 185 požiadaviek, z toho 62 žiadostí z partnerských inštitúcií a 123 

pre zamestnancov a študentov UVLF. 

ÚVIK eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF. Súčasťou publikačnej činnosti je priebežná evidencia ohlasov. V roku 

2018 bolo zaevidovaných celkom 1549 ohlasov na pôvodné práce vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity, z toho 1470 v časopisoch registrovaných vo WOS a Scopus.  

Od 1. 1. 2018 je spustený nový systém evidencie publikačnej činnosti CREPČ2, ktorý 

nahrádza pôvodný CREPČ1. CREPČ2 je samostatný systém evidencie publikačnej činnosti 

a ohlasov, ktorý spolupracuje s lokálnymi knižnično-informačnými systémami. Samostatné 

záznamy z lokálnych knižničných systémov sú exportované do CREPČ2 a následné 

importované väzby do lokálnych databáz.  

Dlhodobo trvajúcou úlohou knižnice je zvyšovanie informačnej gramotnosti 

používateľov prostredníctvom prednášok,  seminárov, školení 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, HP, GVM a tiež bioinformatika pre študijný program farmácia. 

Študenti získavajú informačné zručnosti pri práci s informačnými zdrojmi a databázami. 

S neustálym rozvojom informačno-komunikačných technológií je cieľom rozšíriť informačné 

vzdelávanie na ďalšie študijné programy UVLF. V roku 2018 prebiehala výučba v e-

learningovom kurze základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 45 študentov druhé ročníka 

ŠP VVL, HP a v jazyku anglickom – Basic of Scientific Work pre študijný program GVM. 
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Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF  

 

Edičné stredisko a predajňa literatúry (ESAP) je jediným svojho druhu na Slovensku, 

ktoré ponúka vydávanie a predaj študijnej, odbornej a vedeckej literatúry z oblasti 

veterinárskej medicíny, veterinárskych vied a farmácie. Je univerzitným pracoviskom pre 

vyžiadanie ISBN a zasielanie povinných výtlačkov do SNK Martin a UK Bratislava. 

 Nevyhnutnou súčasťou pedagogického procesu UVLF a vzdelávania študentov je 

poskytovanie študijnej literatúry. V roku 2018 bolo ponúknutých na predaj 361 titulov 

študijnej literatúry, z toho 41 v anglickom jazyku. 

 ESAP vydáva študijnú literatúru prostredníctvom edičného a vydavateľského plánu 

pružne, načas podľa požiadaviek autorov, cenovo prístupnejšiu pre študentov. Z plánu edičnej 

a vydavateľskej činnosti bolo v roku 2018 vydaných 18 titulov vysokoškolských učebníc, 

z toho 1 titul v anglickom jazyku, 10 titulov učebných textov, z toho 2 v anglickom jazyku.

 ESAP má reprezentačné priestory pre predaj a tlač študijnej a odbornej literatúry. 

Samoobslužná predajňa poskytuje osobný prístup zákazníkov – študentov k študijnej 

literatúre. Otváracie hodiny spĺňajú požiadavky a potreby študentov.   

 Internetový obchod (e–shop) v priebehu roka 2018 ponúkal možnosť predaja  študijnej 

literatúry podľa jednotlivých študijných programov a autorov bez časového obmedzenia. 

Skvalitnil sa prístup k odbornej a vedeckej literatúre veterinárnym lekárom v praxi a všetkým 

záujemcom o študijnú literatúru vydávanou UVLF.  Zároveň sa poskytla  prezentácia 

reklamných predmetov univerzity.  Služby e–shopu využilo 197  záujemcov, ktorí mali 

záujem najmä o biológiu –  155 kusov  a chémiu –  155 kusov na prijímacie konanie  na 

univerzitu a odbornú literatúru 84 kusov. Z možnosti platby si vybralo 130 záujemcov formu 

dobierky a 67 bankový prevod. Zo zahraničia si zakúpilo 31 uchádzačov učebné texty  na 

prijímacie skúšky z biológie a chémie v jazyku anglickom, za ktoré zaplatili bankovým 

prevodom. Na reklamné predmety prostredníctvom predaja cez e-shop bola len jedna 

požiadavka. Do ponuky e–shopu je potrebné priebežne vkladať vydané tituly 

vysokoškolských učebníc a učebných textov a novinky študijnej literatúry tak, aby bol 

aktuálnym zdrojom poskytovania študijnej literatúry. Na predaj nových titulov v  e-shope 

bolo potrebné v roku 2018 doplniť 29 licenčných zmlúv s autormi.        

 ESAP ponúka svoje služby na prenajatých tlačiarenských zariadeniach čiernobielom 

Konica Minolta Bizhub press 1052 a farebnom Bizhub pro C 1060 L s rôznymi grafickými 

prípravnými prácami pre tlač. Je vybavené elektrickou rezačkou Ideal 5225, čím sa zabezpečil 

hladký a presný orez prevažne dokumentov reprezentujúcich univerzitu a študijnej literatúry. 

 V roku 2018 boli spracované grafické návrhy: 28 vysokoškolských učebníc 

a učebných textov, 10 zborníkov, hodnotiace správy, časopis Spravodajca UVLF, Ardo, 

Praktická príručka prváka, kalendár 2019, návrhy na reprezentáciu univerzity, bannery  pre 

zahraničné štúdium,  vianočný koncert, vizitky, diplomy, záložky, kalendáriky.  Zabezpečilo 

sa verejné obstarávanie na reklamné predmety s logom univerzity pre potreby kancelárie 

rektora, študijného oddelenia a referátu pre zahraničné štúdium.  

 ESAP spolupracovalo pri tlači študijného poriadku v slovenskom a anglickom jazyku 

a kalendára na rok 2019. Zabezpečovalo väzbu a tlač diplomových, bakalárskych, 

dizertačných a habilitačných prác a autoreferátov. Ďalej tlačí pozvánky, vizitky, diplomy, 

záložky, kalendáriky,  letáky, plagáty a rôzne tlačivá.  

 Z vykonanej analýzy vyplýva, že ESAP je moderným vydavateľským pracoviskom 

grafického spracovania, vydávania, tlače, predaja pre študentov a zamestnancov univerzity.  
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Študentské domovy UVLF  

 

Študentské domovy (ďalej len ŠD) ako účelové zariadenie UVLF boli zriadené 

na zabezpečenie poskytovania ubytovania a stravovania najmä pre študentov UVLF.  

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. 

Študenti môžu v rámci ubytovania v ŠD využívať: 

 spoločenské miestnosti: ŠD1 – 6 a ŠD2 – 5, 

 kuchynky: ŠD1 – 19 a  ŠD2 – 10, 

 práčovne: ŠD1 – 7 a  ŠD2 – 7, 

 posilňovňu: ŠD2,  

 miestnosť na odkladanie bicyklov: ŠD1, ŠD2, 

 priestory pre činnosť študentov v kluboch UVLF (Klub AQUA TERRA, Flóra klub, 

Kynologický klub DARCO, Spolok košických študentov farmácie, IVSA, Včelársky klub 

a TJ Slávia UVLF) a pribudol priestor pre mineralogický klub. Do miestnosti pre 

kondičné posilňovanie bol zakúpený nový posilňovací stroj.  

 

Pracovnú miestnosť majú pridelenú aj členovia Akademického senátu UVLF. 

V priestoroch ŠD pracuje redakcia časopisu ARDO a tiež internátne spoločenstvo sv. 

Františka z Assisi, ktoré tiež využíva miestnosť v ŠD1 a priestory jedálne. V celom objekte 

ŠD – UVLF (študovne, izby, klubovne) majú študenti zabezpečený prístup na internet. 

V roku 2018 bolo vďaka finančnej pomoci Ministerstva financií SR vymenených 

všetkých osem výťahov a pokračovala rekonštrukcia stúpačiek, izieb a spoločných priestorov. 

 

Univerzitná lekáreň UVLF  

 

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 

umožňujúcim 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 

realizovaná praktická výučba v univerzitnej 

lekárni vedie k zosúladeniu výchovy 

študentov s lekárenskou praxou, študentom 

vytvára podmienky na naučenie sa ovládania 

všetkých činností, ktoré sa vo verejných lekárňach vykonávajú vrátane individuálnej prípravy 

liečiv. V rámci lekárenskej starostlivosti o pacientov univerzitná lekáreň poskytuje pacientom 

aj ďalšie služby v oblasti poradenstva a konzultačnej činnosti tak pre verejnosť, ako aj pre 

klinické a ostatné pracoviská univerzity. V univerzitnej lekárni je okrem humánnych liekov, 

zdravotného materiálu a doplnkového sortimentu výraznejšie rozšírený sortiment 

veterinárskych prípravkov a špecifického materiálu pre klinické pracoviská univerzity.  
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Plnenie dlhodobého zámeru 

 

Vedenie UVLF vyhodnotilo plnenie Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2012 – 2017 

a vypracovalo Dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023. Pri hodnotení 

plnenia Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2012 – 2017 bolo konštatované, že nesplnené 

ciele boli závislé od externých subjektov (evidencia poplatkov za ubytovanie v študentských 

domovoch v AIS, prepojenie AIS na Ústredný portál verejnej správy). Plnením Dlhodobého 

zámeru UVLF na roky 2018 – 2023 a jeho aktualizáciou sa bude vedenie UVLF zaoberať 

v roku 2019, a to aj v súvislosti s novým funkčným obdobím 2018 – 2023. 
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X. ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 

Jednou z najvýznamnejších udalostí v oblasti rozvoja v roku 2018 je získanie štyroch 

projektov podaných v rámci výzvy OPKŽP–PO4–SC431–2017–19 v roku 2017 v operačnom 

programe Kvalita životného prostredia prostredníctvom vyhlásenej výzvy OPKŽP–PO4–

SC431–2017–19: 

– Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 (zmluva o NFP bola podpísaná v septembri 

2018, výška nenávratného finančného príspevku je 1 966 118,97 eur), 

– Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25 (zmluva o NFP bola podpísaná v júni 

2018, výška nenávratného finančného príspevku je 477 603,49 eur), 

– Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 (zmluva o NFP bola podpísaná v decembri 

2018, výška nenávratného finančného príspevku je 949 914,76 eur), 

– Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 (zmluva o NFP bola podpísaná v januári 

2019, výška nenávratného finančného príspevku je 1 438 646,58 eur). 

 

Pre všetky spomínané projekty realizovala univerzita verejné obstarávanie, pričom je 

potrebné skonštatovať, že po kontrolách postupov verejného obstarávania nedošlo zo strany 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku ku kráteniu plánovaných výdavkov 

v žiadnej z predmetných súťaží. 

Univerzita v roku 2018 začala s realizáciou aktivít v projektoch týkajúcich sa pavilónu 

č. 25 a č. 17. Predpoklad ukončenia všetkých projektov s výnimkou projektu na zníženie 

energetickej náročnosti pavilónu č. 36 je rok 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Významnou udalosťou roku 2018 je získanie projektu Joint Doctorate in Molecular 

Animal Nutrition  (MANNA) v rámci výzvy MSCA–ITN–2017 Innovative Training 

Networks (akcia Marie Curie-Sklodowska –  inovatívne školiace siete). Základným cieľom 

projektu je poskytnúť školiaci program pre doktorandov zameraný na inovatívne technológie 

v oblasti živočíšnych vied a výživy zvierat v rámci siete šiestich partnerských univerzít a 

ďalších partnerov z neakademického sektora. Jedná sa o projekt v rámci Horizont 2020, 

pričom garantom tohto úspešne podaného projektu je doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

V roku 2018 boli realizované a schválené monitorovacie správy a následné ročné 

hlásenia v nasledovných projektoch realizovaných v rámci OPVaV a OPV: 

– 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania december 2016 –

november 2017 schválená v roku 2018 pre projekt INFEKTZOON – Centrum 

excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, kód ITMS: 26220120002, pričom povinná 

archivácia projektovej dokumentácie trvá do konca roka 2021, 

– 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania august 2017 – júl 

2018 v projekte Centrum excelentnosti pre parazitológiu, kód ITMS: 26220120022, 

– 2. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania máj 2017 – apríl 2018 

pre projekt Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií, kód ITMS: 26220120066, 

– 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania august 2017 – 

september 2018 pre projekt Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na 

regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív, kód ITMS : 26220220032, 
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– 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 10/2017 – 09/2018 

pre projekt Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou poškodenej miechy, 

kód ITMS: 26220220127, 

– 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2017 – 04/2018 

pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania, rozšírením a modernizáciou IKT sietí a zariadení 

na UVL v Košiciach II., kód ITMS: 26250120032, 

– 2. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2017 – 04/2018 

pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach rekonštrukciou výukových 

priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT, kód ITMS: 26250120057, 

– 2. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2017 – 04/2018 na 

úrovni hlavného partnera pre projekt Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové 

doplnky, kód ITMS: 26220220152, 

– 2. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2017 – 04/2018 pre projekt 

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark – Fáza I.), 

– 2. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 04/2017 – 03/2018  pre projekt 

Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na UVLF, kód 

ITMS: 26210120028, 

– 2. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2017 – 04/2018 pre projekt 

Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, digitalizáciou 

knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej analytiky, kód ITMS: 

26250120069, 

– 2.  následná monitorovacia správa projektu za obdobie 03/2017 – 02/2018 pre projekt 

Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF, kód ITMS: 26110230036, 

– 4. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 10/2017 – 09/2018 pre projekt 

UVLF zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania, kód ITMS: 26110230064, 

– následné ročné hlásenie č. 7 s termínom monitoringu k 30. 05. 2018 pre projekt SK0021 

Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných – kvalitné a bezpečné 

potraviny. 

  

V projekte Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice – 

Fáza II.), kód ITMS: NFP313010D103, bolo realizované finančné krytie výdavkov vo výške 

995 345,32 eur za nábytok, trezor, stoličky a KTIVI (komplexnej technickej a informačnej 

databázy univerzitného vedeckého parku) do objektu novopostavenej Univerzitnej 

veterinárnej nemocnice. Projekt je v realizácii, pričom záverečná žiadosť o platbu bola 

predložená hlavným partnerom 30. júna 2018. Finančná realizácia projektu nebola v roku 

2018 ukončená, následný monitoring bude zahájený až po ukončení finančnej realizácie 

projektu.   

V roku 2018 opätovne vypísala Výskumná agentúra výzvy na dlhodobý strategický 

výskum, ktoré boli zrušené v polovici roku 2017. Jednalo sa celkovo o 5 výziev v rámci 

operačného programu Výskum a inovácie. Univerzita sa do predmetných výziev plánuje 

zapojiť nasledovne: 

– Projektom Progresívne funkčné polymérne materiály s repelentným účinkom, kód žiadosti 

v ITMS2014+: NFP313010V375 v rámci Výzvy OPVaI – VA/DP/2018/1.2.1 – 05 (DSV – 

dlhodobý strategický výskum –  priemysel) vyhlásenej dňa 14. 08. 2018. Hlavný partner: 

UVLF, vedľajší partneri: Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, 

CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 

Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav 

polymérov Slovenskej akadémie vied. Strategickým cieľom projektu je vyvinúť  a/alebo 

inovovať ekologické priemyselné technológie chemického priemyslu pre výrobu 

progresívnych biodegradovateľných funkčných polymérnych materiálov novej generácie s 
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prídavkom nových aditív získaných technológiami zelenej chémie s repelentným účinkom 

voči krv cicajúcim parazitom prenášajúcim závažné infekčné a parazitárne choroby ľudí a 

zvierat s výrazným zdravotníckym, spoločenským a ekonomickým významom, najmä voči 

kliešťom a komárom, respektíve aj alergogénnym roztočom a  poľnohospodárskym 

škodcom, pre zvýšenie pridanej hodnoty produktov/výrobkov chemického a 

farmaceutického priemyslu, textilného, odevného, papierenského, obalového a ďalších 

odvetví, pre podporu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov s dopadom na 

zlepšenie kvality života znížením rizika vzniku nákaz ľudí a zvierat,  zníženie zaťaženosti 

životného prostredia škodlivými látkami a odpadmi. Vedecko-výskumný potenciál 

projektu je založený na konzorciu štyroch excelentných výskumných univerzít, dvoch 

špičkových ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) a jedného veľkého priemyselného 

podniku. Celkový rozpočet projektu je predpokladaný na 9 200 000 eur,  pričom podiel 

UVLF na celkovom rozpočte predstavuje 4 700 000 eur. 

– Projektom Nový pohľad na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť nebovinných mliek a výrobkov 

z nich – LACT MILK Partners, kód žiadosti v ITMS2014+: NFP313010V379 v rámci 

Výzvy OPVaI – VA/DP/2018/1.2.1- 06 (DSV – dlhodobý strategický výskum – zdravé 

potraviny a životné prostredie) vyhlásenej dňa 14. 08. 2018. Hlavný partner: Centrum 

biovied SAV (organizačná zložka ÚF HZ SAV), vedľajší partneri: Bryndziareň a syráreň, 

s. r. o., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Štátny veterinárny a potravinový 

ústav, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a 

farmácie v Košiciach, Výskumný ústav mliekarenský, a. s. Strategickým cieľom projektu 

je  vývoj nových metód na hodnotenie kvality a zdravotnej nezávadnosti nebovinných 

mliek, získanie nových vedeckých  poznatkov o funkčných nebovinných mliekach vo 

vzťahu k zdraviu prospešným laktobacilom  a bifidobaktériám po ich aplikácii v 

inovovaných výrobkoch, enzymatické postupy na spracovanie mlieka a ďalšie využitie 

jeho vedľajších produktov, stanovenie rizika kontaminácie nebovinných mliek a produktov 

z nich cudzorodými látkami (kontaminanty, liečivá, aditíva, biocídy a i.) a baktériami 

rezistentnými na antibiotiká, vývoj referenčných materiálov pre kalibráciu a rutinnú 

kontrolu prietokových cytometrov za účelom stanovenia počtu somatických buniek v 

nebovinných mliekach. Celkový rozpočet projektu je predpokladaný na  7 750 000 eur a 

podiel UVLF na celkovom rozpočte sa predpokladá vo výške 1 150 000 eur. 

– Projektom Dopytovo orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny, 

DRIVE4SIFOOD, kód žiadosti v ITMS2014+: 313010V336 v rámci Výzvy OPVaI – 

VA/DP/2018/1.2.1- 06 (DSV – dlhodobý strategický výskum – zdravé potraviny a životné 

prostredie) vyhlásenej dňa 14. 08. 2018. Hlavný partner: Slovenská poľnohospodárska 

univerzita v Nitre, vedľajší partneri: Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej 

akadémie, McCarter, a. s., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská 

technická univerzita v Bratislave, TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o., Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Strategickým cieľom projektu je  reakcia na aktuálny stav identifikovaných potrieb, 

zameriava sa predovšetkým na súčasné požiadavky vulnerabilných skupín spotrebiteľov na 

kvalitné a moderné potraviny, reflektuje na meniace sa podmienky prostredia ako aj 

produkciu odpadu. Zaručenie kvality potravinárskej výroby, produkcie zdravých, 

funkčných a bezpečných potravín udržateľných aj v podmienkach negatívnych dopadov 

klimatickej zmeny v kontexte požiadaviek konzumentov je nevyhnutné dosiahnuť 

prostredníctvom nových, progresívnych technológií na produkciu novej generácie 

inteligentných potravín s vysokou pridanou a nízkou energetickou hodnotou a 

chemoprotektívnym účinkom na ľudské zdravie. Celkový rozpočet projektu je plánovaný 

na vyše desať miliónov, pričom podiel UVLF predstavuje sumu cez pol milióna eur. 
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– Projektom Samotuhnúce biocementy a ich kompozitné systémy určené na regeneráciu a 

rekonštrukciu osteochondrálnych a kostných defektov, kód žiadosti v ITMS2014+: 

NFP313010V353 v rámci Výzvy OPVaI – VA/DP/2018/1.2.1 – 08 (DSV – dlhodobý 

strategický výskum – zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) vyhlásenej dňa 14. 

08. 2018. Hlavný partner: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 

vedľajší partneri: Biomedical Engineering, s. r. o., Centrum biovied SAV, Inštitút 

nukleárnej a molekulárnej medicíny, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied. 

Strategickým cieľom projektu je unikátny vývoj kompozitných biomateriálov  

s odstupňovaným fázovým a materiálovým zložením, ako aj štruktúrne diferencovanými 

charakteristikami v jednotlivých vrstvách, čo je charakteristickým znakom chrupkového 

tkaniva. Súčasťou je vytvorenie databázy pacientov vhodných pre aplikáciu biomateriálov. 

Táto databáza bude využiteľná ako základný podklad pre evidenciu pacientov, riešenie ich 

zdravotného stavu a následný cielený vývoj špecifických biomateriálov pre prax. 

Celkovým cieľom projektu je zlepšenie zdravia obyvateľstva, úspora finančných 

prostriedkov vynakladaných na súvisiacu zdravotnú starostlivosť prostredníctvom 

vyvinutia unikátneho funkčne gradovaného kompozitného biomateriálu pre použitie in 

vivo. Celkový rozpočet projektu prekročí sumu 6 500 000 eur s podielom UVLF vo výške 

4 500 000 eur. 

– Projektom Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v 

medicíne, kód žiadosti v ITMS2014+: NFP313010V455 v rámci Výzvy OPVaI – 

VA/DP/2018/1.2.1 – 08 (DSV – dlhodobý strategický výskum – zdravie obyvateľstva a 

zdravotnícke technológie) vyhlásenej dňa 14. 08. 2018. Hlavný partner:  Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, vedľajší partneri: Biomedicínske centrum Slovenskej 

akadémie vied, JUHAPHARM, s. r. o., MM MEDICAL s. r. o., Technická univerzita v 

Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Strategickým 

cieľom projektu je  riešiť vybrané problémy diagnostiky a liečby onkologických, 

kardiovaskulárnych a vírusových ochorení, ochorení CNS a ochorení pohybového aparátu 

pri unikátnom využití potenciálu partnerov v projekte. Jedinečnosť a originalita projektu 

OPENMED spočíva v zmysluplnom využití multidisciplinárneho prostredia košických 

univerzitných a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré sú prepojené komplementárnymi 

expertízami v oblasti medicíny, prírodných a technických vied a veterinárskeho lekárstva. 

Toto prepojenie v kombinácii s ambicióznym zámerom pre technologický transfer 

predstavuje unikátny ekosystém biomedicínskeho výskumu na Slovensku. Intenzívna 

interdisciplinárna spolupráca medzi partnermi projektu sa premietla do vytvorenia 

moderných oblastí výskumu spájajúcich jednotlivé nové biomedicínske odbory, konkrétne: 

i) nanomedicína a cielená terapia, ii) personalizovaná medicína a iii) regeneračná medicína 

a bunková terapia. Celkový rozpočet projektu je plánovaný vo výške cez desať miliónov 

eur. Podiel UVLF na celkovom rozpočte by mal dosiahnuť sumu cez 1,8 milióna eur. 

– Projektom Inovácia technologických procesov prípravy biologicky aktívnych 

profylaktických liekov a nové metódy ich charakterizácie a testovania, kód žiadosti v 

ITMS2014+:  NFP313010V508 v rámci Výzvy OPVaI – VA/DP/2018/1.2.1 – 08 (DSV – 

dlhodobý strategický výskum – zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie) 

vyhlásenej dňa 14. 08. 2018. Hlavný partner: IMUNA PHARM, a. s., vedľajší partneri: 

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, Prešovská univerzita v Prešove, 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Strategickým cieľom projektu 

je  výskum, vývoj a perspektívna výroba inovatívnych  biologicky aktívnych liekov – živej 

ateunovanej MMR vakcíny ako aj monovakcín proti mumpsu, osýpkam a rubeole v rámci 

dlhodobej stratégie zabezpečenia zdravia obyvateľstva. Aktivity projektu sú zamerané na 

inováciu technologických procesov prípravy progresívnych chemických substancií  pri 
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výrobe šarží biologicky aktívnych liekov – živých ateunovaných vakcín, na zabezpečenie 

aplikácie inovovaného procesu výroby chemických substancií pre prípravu médií a 

kultiváciu substrátov, na prípravu inokulačných šarží profylaktických liekov na 

alternatívnych substrátoch inovovanými procesmi a na prípravu pilotných šarží 

navrhnutými inovovanými procesmi prípravy živých atenuovaných vakcín proti osýpkam, 

mumpsu a rubeole s cieľom testovania ich kvality, účinnosti, bezpečnosti, stability a 

predklinického overenia a jej porovnanie so  šaržami  živej ateunovanej vakcíny 

pripravenej pôvodnou technológiou. Celkový rozpočet projektu je stanovený na  9 000 000 

eur a podiel UVLF na celkovom rozpočte prekročí sumu pol milióna eur. 

 

Všetky uvedené projekty boli ku koncu roku 2018 v rozpracovanom stave,  všetky 

projekty boli podané Výskumnej agentúre na hodnotenie ich výskumnej stratégie. Na základe 

vydaných usmernení Výskumnej agentúry č. 1 až 3 

bol termín  predkladania žiadostí o NFP stanovený 

na 29. 3. 2019.   

Okrem uvedených projektov univerzita 

pokračovala v ďalších rekonštrukčných prácach. 

V januári bola ukončená rekonštrukcia strechy na 

pavilóne č. 10 a následne vo februári bola ukončená 

rekonštrukcia strechy na pavilóne 4. Rovnako 

v januári boli 

ukončené práce na 

obložení jazdeckej 

haly. V roku 2018 sa 

pokračovali v obnovovaní chaty Pincatorka a práce na nej boli 

ukončené v priebehu roka.  

V roku 2018 sa medzi významné obnovy zaradili 

rekonštrukcie výťahov, a to najmä vďaka finančnej pomoci od 

ministerstva financií na rekonštrukcie študentských domovov. 

Vo februári boli ukončené práce na rekonštrukcii dvoch 

výťahov na študentskom domove Podhradová 11 a dvoch 

výťahov na študentskom domove Podhradová 13. 

Rekonštrukcia ďalších výťahov prebehla v marci a apríli. Na 

ŠD sa tak v roku 2018 podarilo vymeniť všetkých osem 

výťahov za nové. V marci až máji prebehla aj výmena výťahu v pavilóne farmácie a pavilóne 

chémie.  

Nemenej významnou udalosťou bola komplexná 

obnova centrálnej kotolne. Vo februári bol dodaný nový 

kotol, ktorý nahradil ten dosluhujúci. Výmenou kotla bude 

dosiahnutá ďalšia úspora na finančných prostriedkoch a 

zvýšený komfort pri vykurovaní budov. Celková 

rekonštrukcia kotolne bola ukončená v treťom štvrťroku 

2018.  

V marci bola ukončená príprava priestorov pre 

centrum klinických zručností v pavilóne 17 vrátane 

vybavenia priestorov nábytkom a modelmi. Centrum klinických zručností je tak od roku 2018 

otvorené pre študentov aj pedagógov. 
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V roku 2018 pokračovali aj práce na záhrade liečivých rastlín, ktorá bola v tomto roku 

aj slávnostne otvorená.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonštrukciou prešlo aj sociálne zariadenie v pavilóne 39 pri anatomickej 

posluchárni. 

Od septembra prebiehala rekonštrukcia plotu 

na ulici Kostolianska. V roku 2018 bola rozrobená 

prvá etapa, pričom dokončenie celého oplotenia je 

plánované na rok 2019. Na predmetnú investičnú 

akciu získala univerzita tristotisíc Eur. Rovnako 

v septembri bola ukončená rekonštrukcia posluchárne 

P 10.    

Vo februári sa rozrástol aj vozový park 

univerzity o multifunkčné upratovacie vozidlo, ktoré 

bolo pridelené na oddelenie prevádzky a investícií. 

Na základe opatrení z Výročnej správy o hospodárení UVLF v 

Košiciach za rok 2017 prebiehala v júni montáž GPS modulov 

do automobilov UVLF a v poslednom kvartáli roku 2018 bol 

spustený systém monitoringu vozidiel. 

V júni bola spustená sieť „eduroam“, ktorá umožňuje s 

prihlasovacími údajmi na UVLF-NET prihlásenie všade, kde je 

prípojná sieť „eduroam“. Eduroam je dostupný v tisícoch lokalít 

vo vyše sedemdesiatich krajinách sveta, zväčša na 

akademických inštitúciách. V júni bola rovnako spustená aplikácia MobilKredit 2, ktorá 

umožňuje objednávanie jedál cez mobilnú aplikáciu. V auguste bola ukončená príprava na 

spustenie modulu elektronických žiadaniek a od septembra sa prešlo na elektronickú 

evidenciu požiadaviek na autodopravu. V septembri začala univerzita s implementáciou 

modulu UNIKAN. Modul je nástrojom na sledovanie nákladovosti a výnosnosti študijných 

programov. 

Koncom júla bola zaslaná žiadosť na základe výzvy MŠVVaŠ na projekt Inovácia vo 

vzdelávaní na UVLF v Košiciach v tematickej oblasti 2018.1. Podpora vysokých škôl pri 

napĺňaní ich dlhodobých zámerov. Projekt obsahoval v aktivite 1 nadstavbu centra klinických 

zručností, ktorého súčasťou je okrem doplnenia modelov aj laboratórium profesionálnej 

komunikácie a v aktivite 2 modernizácia laboratória hygieny a technológie mlieka. Univerzita 

v rámci tohto projektu žiadala pridelenie sumy vo výške 140-tisíc Eur vrátane kapitálových 

finančných prostriedkov. Žiadosť bola úspešná a s realizáciou projektu za začalo koncom 

roku 2018. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 

 

V roku 2018 univerzita rozvíjala a aktívne sa zapájala do medzinárodných aktivít v 

oblasti európskeho školstva aj veterinárskeho vzdelávania. Spolupráca s inými akademickými 

inštitúciami sa realizovala v rámci aktívneho členstva univerzity v svetových a európskych  

združeniach ako sú: Svetová organizácia veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary 

Association), Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European 

Association of Establishments for Veterinary Education), Európska asociácia univerzít (EUA 

– European University Association), Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP – 

European Association of Faculties of Pharmacy), 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 vyšehradského regiónu 

(VUA – Visegrad University Association), Združenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU 

–  Association of Carpathian Region Universities), Organizácia národných a európskych 

združení veterinárov zamestnaných v sektore vzdelávania, výskumu a priemyslu (EVERI – 

European Veterinarians working in Education, Research and Industry) 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, VetNEST a VUA, predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou 

Brno, Veterinárskou univerzitou v Budapešti, Univerzitou veterinárskej medicíny vo Viedni,  

Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity vo Vroclave, Veterinárskou 

fakultou Univerzity v Ľubľane, Fakultou veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe 

a Národná poľnohospodárska univerzita v Bila Cerkva. V neposlednom rade je to významná a   

intenzívna  spolupráca s NORD University v Bodø, Nórsko.  

UVLF pripisuje mimoriadny význam procesu európskej evalvácie a akreditácie 

veterinárskych vysokých škôl, čo potvrdila aj svojím zastúpením na 31. valnom zhromaždení 

Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (General Assembly EAEVE 31. 

5. – 1. 6. 2018 v Hannoveri). Zasadnutia sa zúčastnila rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. 

Jana Mojžišová, PhD.,  prorektori prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., MVDr. Martin Tomko, 

PhD., a kvestor Ing. Róbert Schréter, PhD. 

Univerzita preukazuje svoju snahu realizovať sa v celoeurópskom meradle, a to nielen 

v oblasti veterinárnej medicíny, ale má ambície byť aktívnym účastníkom celoeurópskeho 

vzdelávacieho a vedeckého procesu. Vzhľadom na to sa predstavitelia univerzity rektorka Dr. 

h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., zúčastnili 

na výročnej konferencii Európskej asociácie univerzít (EUA Annual Conference  4. – 6. 4.    

2018 v Zürichu, Švajčiarsko). Univerzita je aj riadnym členom Európskej asociácie 

farmaceutických fakúlt. Predstavitelia univerzity – prorektorka prof. MVDr. Zita Faixová, 

PhD., prorektor prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., a PharmDr. Monika Fedorová sa zúčastnili na 

výročnej konferencii EAFP 16. – 18. 5. 2018 v Parme.  

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, Vroclav, Poľsko, University of Veterinary 

Medicine 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, 
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podobne aj VUA (Visegrad University Association), 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, podieľajú sa na organizácii odborných a vedeckých 

podujatí. Pravidelné každoročné stretnutie predstaviteľov veterinárskych vysokých škôl, 

členov VetNEST, sa uskutočnilo v dňoch 20. – 23. 9. 2018 v macedónskom Ohrine. UVLF na 

stretnutí zastupovali rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektori doc. 

MVDr. Oskar Nagy, PhD., a MVDr. Martin Tomko, PhD. 

V mesiaci september sa už  pravidelne konal VUA General Meeting. V roku 2018 

sa stretnutie členov VUA uskutočnilo v Debrecíne, v Maďarsku v dňoch 2. – 4. 9. 2018 

a z UVLF sa ho zúčastnili rektorka Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., a prorektor 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.  

ACRU – Asociácia univerzít karpatského regiónu – je medzinárodná asociácia 

združujúca vysokoškolské inštitúcie rôzneho zamerania zo Slovenska, Maďarska, Poľska, 

Rumunska, Srbska a Ukrajiny, v súčasnosti má 24 členov. Asociácia je registrovaná na 

Slovensku ako nezisková organizácia a jej sídlo je totožné s adresou UVLF a generálnym 

sekretárom tejto medzinárodnej organizácie je rektorka UVLF Dr. h. c. 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. Členstvo v ACRU sa neobmedzuje len na 

karpatský región, ale asociácia je otvorená aj univerzitám z iných regiónov.  

Univerzita je už niekoľko posledných rokov riadnym členom EVERI (European 

Veterinarians working in Education, Research and Industry). EVERI je sekciou Federácie 

veterinárov Európy (FVE – Federation of Veterinarians of Europe). FVE bola založená v roku 

1975 a reprezentuje veterinárne organizácie z 38 európskych krajín. Má 4 sekcie, ktoré 

reprezentujú hlavné oblasti pôsobenia veterinárnej profesie. Cieľom EVERI je poskytnúť 

členom aktuálne informácie o kontinuálnom vzdelávaní, o politike a legislatíve Európskej 

únie v oblasti vzdelávania, odbornej kvalifikácie, liekovej politiky, welfare laboratórnych 

zvierat.  

UVLF má trvalé bilaterálne dohody s viac ako dvomi desiatkami vzdelávacích 

inštitúcií v zahraničí. Jedná sa o spoluprácu vo vede a výskume, v pedagogickej oblasti a v 

personálnej výmene odborníkov jednotlivých univerzít. V priebehu roka 2018 bolo  

uzatvorených 5 nových medzinárodných zmlúv o spolupráci s univerzitami z Maďarska (1), 

Ukrajiny (2), USA (1) a Talianska (1). V tomto ohľade sa mimoriadne významná ukazuje 

najmä mnohoročná spolupráca s Nord University v Bodø, Nórsko, ktorá sa prejavila  vo 

viacerých oblastiach ako veľmi plodná. V rámci vzájomnej spolupráce sa od roku 2010 

vykonáva spoločný bakalársky študijný program Animal Science v anglickom jazyku. 

V rámci medzinárodnej vedeckej spolupráce a bilaterálnych projektov v priebehu roku 

2018 na UVLF absolvovali vedecké pobyty výskumní pracovníci z Poľska, Maďarska, 

Ukrajiny a Indie. 
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

UVLF zabezpečuje vnútorný systém kvality v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, Štandardmi a usmerneniami 

na zabezpečenie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) 

a vnútorným predpisom č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach. Pre hodnotenie kvality má univerzita zriadenú komisiu pre 

hodnotenie kvality, ktorá má 20 členov, z ktorých je 5 študentov. 

 

a. Manažment vysokej školy 
V súlade s hodnotením kvality založenom na vykonávaní formálnych postupov 

obsahujúcich kompletný kvalitatívny PDCA cyklus a na základe čl. 5 vnútorného predpisu č. 

57 – Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach –  spracovala UVLF materiály „Plnenie 

návrhov na zvýšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 

akademický rok 2015/2016 a pripomienok z pracovísk“ a „Návrhy na odstránenie nedostatkov 

a zlepšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za 

akademický rok 2016/2017“. Súčasťou materiálu boli aj podnety a pripomienky vyplývajúce 

z dotazníkového prieskumu (Názory zamestnancov UVLF) a stanovisko vedenia UVLF 

k  nim. 

V súlade s § 2 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov vysoká škola podrobnejšie upraví svoje poslanie a úlohy vo 

forme dlhodobého zámeru vysokej školy podľa § 1 ods. 2 až 4. Dlhodobý zámer vysokej 

školy obsahuje jej zámery v jednotlivých oblastiach jej pôsobenia a vypracúva sa najmenej na 

šesť rokov. Vedenie UVLF v roku 2017 vyhodnotilo dlhodobý zámer na roky 2012 – 2017, a 

vypracovalo Dlhodobý zámer UVLF v Košiciach na roky 2018 – 2023.  

Základnými nástrojmi na dosiahnutie hlavného cieľa vnútorného systému kvality na 

základe prílohy 2 vnútorného predpisu č. 57 – Vnútorný systém kvality na Univerzite 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach – sú: 

1. Pre oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti 

a) hodnotenie výsledkov štúdia, 

b) hodnotenie študijných predmetov študentmi, 

c) hodnotenie pedagógov študentmi, 

d) bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v pedagogickej oblasti. 

2. Pre oblasť vedecko-výskumnej činnosti 

a) hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých pracovísk, 

b) bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v publikačnej činnosti, 

c) hodnotenie ohlasov na publikačnú činnosť. 

3. Pre oblasť klinickej činnosti 

a) monitorovanie  a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami na 

klinikách univerzity, 

b) monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov so službami univerzitnej 

lekárne. 

4. Pre oblasť ostatných činností 

a) hodnotenie zamestnancov vedúcim zamestnancom, 

b) získavanie a zdokumentovanie nových spôsobilostí a pracovných zručností, 

c) vykonávanie anonymných dotazníkových prieskumov zamestnancov. 
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UVLF sa v roku 2018 už štvrtýkrát (predtým v rokoch 2012, 

2014 a 2016) zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu podľa 

modelu CAF. V ročníkoch 2012 a 2014 získala UVLF ocenenie za 

zapojenie sa do súťaže a v roku 2016 ocenenie zlepšenia výkonnosti 

organizácie súťaže Národná cena za kvalitu 2016 v kategórii C 

(organizácie verejného sektora). V roku 2018 sa UVLF stala oceneným 

finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2018 v kategórii C 

(organizácie verejného sektora) ako jediná vysoká škola. 

Vedenie UVLF spracovalo, schválilo  a zaslalo prihlášku za 

pridruženého člena Asociácie amerických veterinárnych vysokých škôl 

(Association of American Veterinary Medical Colleges –  AAVMC).  

Rektorke UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD., bolo listom z 9. 3. 2018 

oznámené, že zhromaždenie AAVMC rozhodlo o prijatí UVLF za pridruženého člena 

Asociácie amerických veterinárnych vysokých škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerzita sa v roku 2018 riadila schváleným rozpočtom s celkovo plánovanými 

náklady vo výške 20 756 002 € a s celkovo plánovanými výnosmi vo výške 21 706 442 €. 

Univerzita dosiahla celkový kladný výsledok hospodárenia. Skutočné náklady predstavovali 

sumu 22 682 835,23 € a skutočné výnosy sumu 22 720 539,88 €. Pokles plánovaného 

výsledku hospodárenia bol spôsobený potrebou použitia bežných prostriedkov na 

nepredvídateľné výdavky, v roku 2018 najmä v súvislosti s prácami na univerzitnej kotolni. V 

rozpočte na rok 2018 boli opätovne pridelené finančné prostriedky na klinické pohotovosti. Aj 

v tomto roku sa zvýšila suma na bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov oproti roku 

minulému. Univerzita v roku 2018 ponechala prideľovanie finančných prostriedkov pre 

Internú grantovú agentúru UVLF na úrovni roka 2017. Univerzita začala v roku 2018 

implementáciu univerzitnej kalkulácie nákladov a výnosov (modul UNIKAN), ktorý by mal 

prvé výsledky ukázať v roku 2019. 

 

b. Vzdelávanie 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 je hodnotenie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti rozdelené do nasledujúcich štyroch 

oblastí:  

- hodnotenie výsledkov štúdia, 

- hodnotenie študijných predmetov študentmi,  

- hodnotenie pedagógov študentmi a  

- bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v pedagogickej oblasti.  

 

V oblasti hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti bol použitý údaj, ktorý vyjadruje 

neúspešnosť štúdia, a to podiel počtu hodnotení FX voči počtu hodnotení, ktorý vyjadruje 

úspešnosť na skúške. V rámci hodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti boli vyhodnocované 

aj výsledky štátnych skúšok a hodnotenie záverečných prác na prvom, druhom a spojenom 

prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. V akademickom roku 2017/2018 bola 
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študentmi hodnotená kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti aj v oblasti hodnotenia kvality 

odborných praxí študentmi využitím upravených dotazníkov. Prvýkrát bola hodnotená kvalita 

klinických praxí absolvovaných na klinike malých zvierat a na klinike prežúvavcov 

v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo. Rovnako prvýkrát bola hodnotená 

kvalita mesačnej lekárenskej praxe v treťom ročníku študijného programu farmácia a odborná 

prax v prvom ročníku študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie  

v canisterapii a hipoterapii. 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi  formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách má študent právo sa 

vyjadriť ku kvalite výučby a o učiteľoch. Študent 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 

vynikajúce (1) až po slabé (5).  

V akademickom roku 2017/2018 sa hodnotenie učiteľa a predmetu realizovalo najmä 

formou tlačených dotazníkov.  

V zimnom semestri bolo hodnotených: 

 v ŠP BKaP 6 študijných predmetov a 6 pedagógov,  

 v ŠP K – DF 4 študijné predmety a 4 pedagógovia, 

 v ŠP CanHip – DF 3 študijné predmety a 3 pedagógovia, 

 v ŠP TaKP 3 študijné predmety a 4 pedagógovia, 

 v ŠP F 18 študijných predmetov a 38 pedagógov, 

 v ŠP VVL 14 študijných predmetov a 28 pedagógov, 

 v ŠP HP 7 študijných predmetov a 7 pedagógov. 

V letnom semestri bolo hodnotených:   

 v ŠP BKaP 9 študijných predmetov a 11 pedagógov,  

 v ŠP K – DF 6 študijných predmetov a 12 pedagógov, 

 v ŠP CanHip – DF  4 študijné predmety a 3 pedagógovia, 

 v ŠP CanHip – ExF 5 študijných predmetov a 9 pedagógov, 

 v ŠP TaKP 3 študijné predmety a  4 pedagógovia, 

 v ŠP F 16 študijných predmetov a 30 pedagógov, 

 v ŠP VVL 18 študijných predmetov a 46 pedagógov, 

 v ŠP HP 10 študijných predmetov a 17 pedagógov. 

 

Aj v zahraničnom štúdiu sa v akademickom roku 2017/2018 hodnotenie učiteľa 

a predmetu realizovalo najmä formou tlačených dotazníkov. 

V zimnom semestri bolo hodnotených: 

 v ŠP VVL v anglickom jazyku 22 študijných predmetov a 21 pedagógov;  
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 v ŠP NoŽ 3 študijné predmety a 4 pedagógovia. 

V letnom semestri bolo hodnotených: 

 v ŠP VVL v anglickom jazyku 25 študijných predmetov a 30 pedagógov; 

 v ŠP NoŽ 4 študijné predmety a 8 pedagógov. 

 

Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

V akademickom roku 2017/2018 prekročilo štandardnú dĺžku štúdia 127 študentov, čo 

predstavuje 8,67 % z celkového počtu študentov v slovenskom jazyku (1465). V jednotlivých 

študijných programoch počet a podiel z celkového počtu študentov v danom študijnom 

programe je nasledovný: 

 v ŠP BKaP – DF 6 študenti, čo predstavuje 17,14 %, 

 v ŠP K – DF 11 študentov, čo predstavuje 14,28 %, 

 v ŠP K – ExF 0 študentov, čo predstavuje 0,00 % , 

 v ŠP CANHIP – DF 2 študenti, čo predstavuje 4,65 %, 

 v ŠP TaKP – DF 3 študenti, čo predstavuje 6,81 %, 

 v ŠP VVL 64 študentov, čo predstavuje 9,62 %, 

 v ŠP HP 11 študentov, čo predstavuje 12,5 %, 

 v ŠP F 30 študentov, čo predstavuje 6,23 %. 

 

Celkový počet študentov študujúcich v anglickom jazyku, ktorí prekročili štandardnú 

dĺžku štúdia v akademickom roku 2017/2018, bol 23, čo predstavuje 7,59 % z celkového 

počtu študentov študujúcich v anglickom jazyku (303). Podľa jednotlivých študijných 

programov počet a podiel z celkového počtu študentov v danom študijnom programe je 

nasledovný: 

 v ŠP VVL v anglickom jazyku 23 študentov, čo predstavuje 9,16 %, 

 v ŠP NoŽ 0 študentov, čo predstavuje 0,00 %.  

 

Na treťom stupni vysokoškolského štúdia v akademickom roku 2017/2018 nesplnil 

podmienky 1 doktorand (0,90 %), štandardnú dĺžku prekročil  1 študent externého štúdia 

(0,90 %) a 2 študenti zanechali štúdium (1,80 %). 

 

c. Tvorivá činnosť 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 (Vnútorný systém kvality na UVLF v Košiciach) je hodnotenie kvality vedecko-

výskumnej činnosti rozdelené do nasledujúcich oblastí: 

- hodnotenie grantovej úspešnosti jednotlivých pracovísk a 

- bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov v publikačnej činnosti. 

 

V roku 2018 bola hodnotená úspešnosť v získavaní grantov H 2020, APVV, VEGA, 

KEGA,  a bilaterálnych grantových úloh, ako aj množstvo finančných prostriedkov získaných 

na ich riešenie. Tieto údaje boli prepočítané na jedného tvorivého pracovníka. 

V hodnotení grantovej úspešnosti bola hodnotená priemerná suma finančných 

prostriedkov na jeden bod vo vedeckej a publikačnej činnosti v rámci bodového hodnotenia 

tvorivých pracovníkov. Hodnotenie kvality prechádza postupným vývojom v rámci 

funkčného cyklu PDCA. V  rámci hodnotenia tvorivých pracovníkov boli vyhodnocované aj 

ohlasy na publikačnú činnosť podľa jednotlivých pracovísk.  



98 

 

V roku 2018 v súlade s vnútorným predpisom UVLF č. 57 (Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach) bolo vykonané bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov za rok 2017 

aj v oblasti vedeckej a publikačnej činnosti. 

 

d. Hodnotenie ostatných činností 

V zmysle politiky riadenia kvality na UVLF a ustanovení vnútorného predpisu UVLF 

č. 57 je hodnotenie kvality klinickej činnosti rozdelené do nasledujúcich dvoch oblastí: 

- monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami 

na klinikách univerzity, 

- monitorovanie a vyhodnocovanie spokojnosti klientov s poskytovanými službami 

univerzitnej lekárne. 

 

UVLF v Košiciach pokračovala  v roku 2018 v realizácii a vyhodnocovaní dvoch 

dotazníkových prieskumov, a to „Názory zamestnancov UVLF v Košiciach“ a  „Úroveň 

využívania IKT zamestnancami, Účasť a úspešnosť vo vzdelávaní zamestnancov, Frekvencia 

odmeňovania jednotlivcov a tímov“ a v realizácii ročného hodnotenia zamestnancov vedúcim 

zamestnancom.  
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XIII. KONTAKTNÉ ÚDAJE 

 

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

IČO: 00397474, DIČ: SK 2020486699 

Telefón na sekretariát rektora:  + 421 55 298 1112 

E-mail na sekretariát rektora:  sekretariat@uvlf.sk 

V prípade potreby poskytnutia ďalších údajov podľa oblastí činnosti doplňujúce údaje 

poskytnú: 

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka, e-mail: jana.mojzisova@uvlf.sk 

MVDr. Martin Tomko, PhD., prorektor pre vzdelávanie, e-mail: martin.tomko@uvlf.sk 

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské 

štúdim, e-mail: juraj.pistl@uvlf.sk 

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, e-mail: 

jozef.nagy@uvlf.sk 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu, 

e-mail: zita.faixova@uvlf.sk 

prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou, e-

mail: alexandra.trbolova@uvlf.sk 

Ing. Róbert Schréter, PhD., kvestor, e-mail: robert.schreter@uvlf.sk 

PhDr. Ľudmila Kundríková, kancelárka, e-mail: ludmila.kundrikova@uvlf.sk 

 

mailto:martin.tomko@uvlf.sk
mailto:zita.faixova@uvlf.sk
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XIV. SUMÁR 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 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. UVLF je monofakultná univerzita a nečlení sa na fakulty. 

Správa o činnosti UVLF zaznamenáva najdôležitejšie fakty zo života univerzity v roku 

2018 v súlade s čl. 46 smernice č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania 

výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. 

Vedenie UVLF sa v roku 2018 riadilo Dlhodobým zámerom UVLF v Košiciach na 

roky 2018 – 2023. 

UVLF sa v roku 2018 už štvrtýkrát  zapojila do súťaže Národná cena SR za kvalitu 

podľa modelu CAF a stala sa oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2018 

v kategórii C (organizácie verejného sektora) ako jediná vysoká škola. 

Univerzita je členom viacerých združení, ktorých cieľom je aj koordinácia rôznych 

aktivít v oblasti medzinárodných vzťahov univerzít. UVLF sa v roku 2018 stala pridruženým 

členom Asociácie amerických veterinárnych fakúlt (Association of American Veterinary 

Medical Colleges –  AAVMC). 

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. Z vykonanej analýzy 

všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania vyplýva, že v rokoch 2015 až 2017  bol 

zaznamenaný vyrovnaný počet študentov a od roku 2016 po rok 2018 mierny pokles 

celkového počtu študentov.  

Univerzita v roku 2018 začala s realizáciou aktivít v projektoch na zníženie 

energetickej náročnosti týkajúcich sa pavilónov  25, 17, 35 a 36. V roku 2018 sa medzi 

významné obnovy zaradili rekonštrukcie výťahov, a to najmä vďaka finančnej pomoci od 

ministerstva financií na rekonštrukcie študentských domovov. V hodnotenom roku bolo 

otvorené unikátne pracovisko – Centrum klinických zručností a boli ukončené práce na 

univerzitnej záhrade liečivých rastlín.  

Na základe vnútorného predpisu UVLF v Košiciach č. 57 – Vnútorný systém kvality 

na UVLF v Košiciach, Dlhodobého zámeru UVLF na roky 2018 – 2023 a SWOT analýzy 

bola spracovaná Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2017/2018, 

ktorá hodnotí kvalitu v oblastiach výchovno-vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej 

činnosti, klinickej činnosti a ostatných činností. 
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XV. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

Prehľad zmien vnútorných predpisov v roku 2018 

 

1. VP č. 18 –  Smernica o verejnom obstarávaní na UVLF v Košiciach                                                              

2.    VP č. 19 – Smernica o autodoprave na UVLF v Košiciach  

3. VP č. 31–  Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach     

4. VP č. 37 –  Smernica o poskytovaní informácií na UVLF v Košiciach                        

5. VP č. 38 – Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický  

rok 2019/2020 

6. VP č. 65 – Registratúrny poriadok  UVLF v Košiciach 

7. VP č. 70 –  Smernica o sťažnostiach na UVLF v Košiciach 

8. VP č. 71 –  Smernica o základných  pravidlách  a princípoch projektu KA1 –  vysokoškolského 

vzdelávania v rámci programu ERASMUS+ na UVLF v Košiciach  

9. VP č. 72 – Smernica  o rovnakom  zaobchádzaní a ochrane pred  diskrimináciou na UVLF 

  v Košiciach 

10. VP č. 73 – Smernica o prevádzkovaní informačného systému na správu Registra 

dokumentov a spisovej služby na UVLF v Košiciach   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľková príloha 

k výročnej správe o činnosti UVLF za rok 2018 



 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2018 

Vysoká škola 
Stupeň                        

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy 

UVLF 1 129 110 42 37 46 39 2 2 219 188 

  2 38 35 0 0 0 0 0 0 38 35 

  1+2 1157 946 264 200 0 0 0 0 1421 1146 

  3 75 62 4 2 40 18 3 1 122 83 

spolu fakulta 1 1399 1153 310 239 86 57 5 3 1800 1452 

spolu podľa 

stupňov 

1 129 110 42 37 46 39 2 2 219 188 

2 38 35 0 0 0 0 0 0 38 35 

1+2 1157 946 264 200 0 0 0 0 1421 1146 

3 75 62 4 2 40 18 3 1 122 83 

spolu vysoká škola  1399 1153 310 239 86 57 5 3 1800 1452 

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

         



 

 

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

                                                                Denná forma 

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 171 172 190 232 231 244 

2 38 44 46 32 25 30 

1+2 1421 1463 1548 1687 1689 1639 

3 79 77 75 100 107 107 

Spolu 1709 1756 1859 2051 2052 2020 

 

Externá forma 

 

Stupeň 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 48 32 32 34 48 74 

2 0 0 0 0 9 9 

1+2             

3 43 37 36 49 48 47 

Spolu 91 69 68 83 105 130 

 

V dennej aj v externej forme spolu 

 

Rok 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

1 219 204 222 266 279 318 

2 38 44 46 32 34 39 

1+2 1421 1463 1548 1687 1689 1639 

3 122 114 111 149 155 154 

Spolu 1800 1825 1927 2134 2157 2150 

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

   



 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2017/2018 

Vysoká škola 
Stupeň 

štúdia 

Denná forma Externá forma Spolu 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy cudzinci 

z 

toho 

ženy 

občania 

SR 

z 

toho 

ženy cudzinci 

z 

toho 

ženy spolu z toho ženy 

UVLF 1 49 42 17 13 6 6 0 0 72 61 

  2 24 19 0 0 0 0 0 0 24 19 

  1+2 201 170 45 32 0 0 0 0 246 202 

  3 12 8 0 0 5 4 0 0 17 12 

Spolu fakulta 1 286 239 62 45 11 10 0 0 359 294 

Spolu podľa 

stupňov 1 49 42 17 13 6 6 0 0 72 61 

  2 24 19 0 0 0 0 0 0 24 19 

  1+2 201 170 45 32 0 0 0 0 246 202 

  3 12 8 0 0 5 4 0 0 17 12 

Spolu vysoká škola  286 239 62 45 11 10 0 0 359 294 

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

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

v roku 2018 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ekologické a environmentálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a 

komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 360 612 575 492 318 1,7 0,9 0,6 0,9 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy 60 296 274 129 79 4,9 0,5 0,6 1,3 



 

 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 420 908 849 621 397 2,2 0,7 0,6 0,9 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a 

komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 100 57 57 57 38 0,6 1,0 0,7 0,4 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 100 57 57 57 38 0,6 1,0 0,7 0,4 

          Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

stredoškolské vzdelanie v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 



 

 

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 
        0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
ekologické a environmentálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba a 

komunikácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 129 117 100 82 19,3 18,5 18,2 23,0 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy 1 1 1 1 0,3 0,4 0,8 1,3 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a komunikačné 

technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 130 118 101 83 13,5 13,0 14,9 19,1 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2018 

Denná forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

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

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 20 24 24 24 21 1,2 1,0 0,9 1,1 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 20 24 24 24 21 1,2 1,0 0,9 1,1 

          Externá forma 

Podskupina študijných odborov 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

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



 

 

ekologické a environmentálne vedy 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
          0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 20 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 20 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 

Prijati

e Zápis 

% z 

celkovéh

o počtu 

prihlášok 

% z 

celkovéh

o počtu 

účasti 

% z 

celkovéh

o počtu 

prijatia 

% z 

celkové

ho 

počtu 

zápisov 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
spoločenské a behaviorálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
ekologické a environmentálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
        0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 17 17 17 17 70,8 70,8 70,8 81,0 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 17 17 17 17 70,8 70,8 70,8 81,0 

 
 

         Z toho počet uchádzačov, ktorí získali 

vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí         

     

Podskupina študijných odborov 

Počet 

prihlášok Účasť 

Prijati

e Zápis 

% z 

celkovéh

o počtu 

prihlášok 

% z 

celkovéh

o počtu 

účasti 

% z 

celkovéh

o počtu 

prijatia 

% z 

celkové

ho 

počtu 

zápisov 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
spoločenské a behaviorálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 
ekologické a environmentálne vedy 

        0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 
konštrukčné inžinierstvo, technológie, výroba 

a komunikácie 
        0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

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

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné a 

komunikačné technológie         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 v treťom stupni v roku 2018 

Denná forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o živej prírode 9 10 10 8 7 1,1 0,8 0,9 0,8 

ekologické a environmentálne 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 18 22 21 16 16 1,2 0,8 1,0 0,9 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné 

a komunikačné technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 27 32 31 24 23 1,2 0,8 1,0 0,9 

          Externá forma 

Podskupina študijných 

odborov 

Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

humanitné vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

umenie           0,0 0,0 0,0 0,0 

spoločenské a behaviorálne 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

žurnalistika a informácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

ekonómia a manažment           0,0 0,0 0,0 0,0 

právo           0,0 0,0 0,0 0,0 

vedy o neživej prírode           0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

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

ekologické a environmentálne 

vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

architektúra a staviteľstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie           0,0 0,0 0,0 0,0 

poľnohospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lesníctvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

veterinárske vedy 6 6 6 6 6 1,0 1,0 1,0 1,0 

vodné hospodárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

lekárske vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

zubné lekárstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

farmaceutické vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

nelekárske zdravotnícke vedy           0,0 0,0 0,0 0,0 

osobné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

dopravné a poštové služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

bezpečnostné služby           0,0 0,0 0,0 0,0 

obrana a vojenstvo           0,0 0,0 0,0 0,0 

logistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

matematika a štatistika           0,0 0,0 0,0 0,0 

informatické vedy, informačné 

a komunikačné technológie           0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 6 6 6 6 6 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

         



 

 

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy 

     

Podskupina študijných 

odborov 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 6 6 5 5 60,0 60,0 62,5 71,4 

 ekologické a environmentálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 21 20 17 16 75,0 74,1 77,3 72,7 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné 

a komunikačné technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 27 26 22 21 71,1 70,3 73,3 72,4 

 

          

          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 

 učiteľstvo, vychovávateľstvo a 

pedagogické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 humanitné vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 umenie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 spoločenské a behaviorálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 žurnalistika a informácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

ekonómia a manažment         0,0 0,0 0,0 0,0 

 právo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o neživej prírode         0,0 0,0 0,0 0,0 

 vedy o živej prírode 1 1 1 1 10,0 10,0 12,5 14,3 

 ekologické a environmentálne 

vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 architektúra a staviteľstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 konštrukčné inžinierstvo, 

technológie, výroba a 

komunikácie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 poľnohospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lesníctvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 veterinárske vedy 3 3 3 3 10,7 11,1 13,6 13,6 

 vodné hospodárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 lekárske vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 zubné lekárstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 farmaceutické vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 nelekárske zdravotnícke vedy         0,0 0,0 0,0 0,0 

 osobné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 dopravné a poštové služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 bezpečnostné služby         0,0 0,0 0,0 0,0 

 obrana a vojenstvo         0,0 0,0 0,0 0,0 

 logistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 matematika a štatistika         0,0 0,0 0,0 0,0 

 informatické vedy, informačné 

a komunikačné technológie         0,0 0,0 0,0 0,0 

 Spolu 4 4 4 4 10,5 10,8 13,3 13,8 

 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2017/2018) 

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 

2017/2018 

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 

znížené 

ktorým 

bolo školné 

odpustené 

Denná forma 1 71 0 19 52 1 0 6 6 

  2 3 0 3 0 0 0 0 0 

  1+2 347 0 105 242 6 0 30 30 

  3                 

Spolu denná forma   421 0 127 294 7 0 36 36 

Externá forma 1 39 39 1 3 0 1 0 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 34 32 2 1 0 11 14 14 

Spolu externá 

forma   73 71 3 4 0 12 14 14 

obe formy spolu 1 110 39 20 55 1 1 6 6 

  2 3 0 3 0 0 0 0 0 

  1+2 347 0 105 242 6 0 30 30 

  3 34 32 2 1 0 11 14 14 

Spolu   494 71 130 298 7 12 50 50 



 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých  

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2018 

    Akademický rok začatia štúdia 

Podskupina 

študijných 

odborov 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2017 / 

2018 

2016 / 

2017 

2015 / 

2016 

2014 / 

2015 

2013 / 

2014 

2012 / 

2013 

veter. vedy I. denná 0,0 0,0 53,3 11,4 0,0 0,0 

veter. vedy I. externá 10,5 5,9 16,7 0,0 0,0 0,0 

veter. vedy II. denná 0,0 12,0 0,5 0,0 0,0 27,8 

veter. vedy II. externá 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

farm. vedy II. denná 0,0 0,0 0,0 0,6 61,1 6,8 

veter. vedy I. 

denná 

AJ 0,0 0,0 50,0 3,5 0,0 0,0 

veter. vedy II. 

denná 

AJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 

vedy o živej 

prírode III. denná       30,0 42,9 75,0 

veter. vedy III. denná       47,1 57,1 46,7 

vedy o živej 

prírode III. externá         0,0 0,0 

veter. vedy III. externá         25,0 16,7 

 

 



 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie s 

akademickým rokom 2016/2017 

V roku 2017/2018 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP iné (CEEPUS, NIL, ..) 

UVLF 23 17 289   25 9 5 49   35 

                      

Spolu 23 17 289 0 25 9 5 49 0 35 

           V roku 2016/2017 

         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

študentov 

z 

toho 

ženy 

Počet osobomesiacov 

vyslaných študentov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

študentov 

z toho 

ženy 

Počet osobomesiacov, prijatých študentov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

progra

my ES 
NŠP iné (CEEPUS, NIL, ..) 

UVLF 15 11 165   11 9 5 40   30 

                      

Spolu 15 11 165 0 11 9 5 40 0 30 

           Rozdiel 8 6 124 0 14 0 0 9 0 5 

Rozdiel v 

%  53,3 54,5 75,2 0,0 127,3 0,0 0,0 22,5 0,0 16,7 

 



 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2018 

P.č. 

Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie) 

1. doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc.  4.2.15. imunológia 11.10.2017 28.3.2018 nie 

      

 

Inauguračné konanie   

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2018 1   

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2018 0   

  

 

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2018 0   

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie 0   

  

 

 - stiahnutie 1   

  

 

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

  
      

 

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov 

   

 

1 45 

    

 

 



 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2018 

P.č. 
Meno a priezvisko Študijný odbor 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD. 

6.3.3. veterinárna morfológia 

a fyziológia 11.10.2017 28.3.2018 áno 

2. MVDr. Ján Pošivák, PhD. 

6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a 

gynekológia 11.10.2017 28.3.2018 áno 

3. MVDr. Marcel Falis, PhD. 

6.3.11. hygiena chovu zvierat a 

životné prostredie 13.12.2017 4.7.2018 áno 

      

 

Habilitačné konanie 
  

V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy 

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

1.1.2018 3   

  

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2018 1   

  

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2018 3   

  

 

Počet inak skončených konaní     

  

 

 - zamietnutie     

  

 

 - stiahnutie     

  

 

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)     

  

      

 

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek 

   

 

3 55 

   
 



 

 

         Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2018 

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 14 1 0 0 14 0 0 11 

Docenta 18 1 0 5 13 0 0 14 

Ostatné 28 2 3 5 0 0 0 25 

Spolu 60 1,5 1,4 3,8 27 0 0 50 

         Počet miest obsadených bez výberového konania 

      
Zamestnanec Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet 

      VŠ učiteľ nad 70 rokov 0 0 

      Ostatní 5 3 

      Spolu 5 3 

      

         



 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2018 

  

Fakulta Spolu 

Profesori, 

docenti s 
DrSc. 

Docenti, 

bez 
DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 
DrSc. 

Ostatní 
učitelia s 

PhD, 

CSc. 

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

z toho 

ženy 

Profesori, 

docenti s 
DrSc. 

Docenti, 

bez 
DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 
DrSc. 

Ostatní 

učitelia s 
PhD, CSc. 

Ostatní 
učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti 

UVLF 214 31 48 0 109 26 113 11 28 0 61 13 

  0           0           

  0           0           

Spolu 214 31 48 0 109 26 113 11 28 0 61 13 

Podiel v % 100 14,5 22,4 0,0 50,9 12,1 100,0 9,7 24,8 0,0 54,0 11,5 

Spolu v roku 

2018 214 34,0 46,0 0,0 109,0 25,0 111,0 11,0 26,0 0,0 60,0 14,0 

Podiel v % 

2018 100 15,9 21,5 0 50,9 11,7 100 9,9 23,4 0 54,1 12,6 

Rozdiel 2018 - 
2017 0 -3 2 0 0 1 2 0 2 0 1 -1 

Rozdiel v % 

2018 - 2017 0,0 -1,4 0,9 0,0 0,0 0,4 0,0 -0,2 1,4 0,0 -0,1 -1,1 

 

 



 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2017/2018 a porovnanie  

s akademickým rokom 2016/2017 

V roku 2017/2018 

        

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

zamestnanco

v 

z toho ženy 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

zamestnanco

v 

z toho 

ženy 

Počet osobodní, prijatých 

zamestnancov 

programy 

ES 

NŠ

P 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 23 17 289   25 9 5 49   35 

                      

Spolu 23 17 289 0 25 9 5 49 0 35 

           V roku 2017/2016 

        

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

zamestnanco

v 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

zamestnanco

v 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 
Fyzický 

počet 

prijatých 

zamestnanco

v 

Fyzický 

počet 

prijatých 

zamestnan

cov 

Počet osobodní, prijatých 

zamestnancov 

program

y ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

program

y ES 

NŠ

P 

iné (CEEPUS, NIL, 

..) 

UVLF 15 11 165   11 9 5 40   30 

                      

Spolu 15 11 165 0 11 9 5 40 0 30 

           
rozdiel 8 6 124 0 14 0 0 9 0 5 

rozdiel 

v %  53,3 54,5 75,2 0,0 127,3 0,0 0,0 22,5 0,0 16,7 



 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2018 

Záverečná 

práca 

Počet 

predložených 

záverečných 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Počet 

obhájených 

prác 

z toho počet 

prác 

predložených 

ženami 

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác 

z toho 

ženy 

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečných 

prác bez 

PhD. 

z toho 

ženy 

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečnýc

h prác 

(odborníci 

z praxe) 

z toho 

ženy 

Bakalárska 71 60 71 60 46 27 4 1 1 0 

Diplomová 194 149 194 149 156 95 9 7 2 0 

Dizertačná  19  13  18  13  18  8  0  0  0  0  

Rigorózna 31 26 31 26 19 11 0 0 0 0 

Spolu 315 248 314 248 239 141 13 8 3 0 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2018 a porovnanie s rokom 2017 

V roku 2018 

         

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 

  1 34 8 83 5   29   844 1004 

                      

Spolu 1 34 8 83 5 0 29 0 844 1004 

           V roku 2017 

         

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 2 37 10 83 8   34   894 1068 

                      

Spolu 2 37 10 83 8 0     894 1068 

           Rozdiel -1 -3 -2 0 -3 0     -50 -64 

Rozdiel v % -50,0 -8,1 

-

20,0 0,0 -37,5 0,0     -5,6 -6,0 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov ponúkaných 

 k 1.9.2018 

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. 

      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. 

UVLF a UPJŠ  6.3.2 hygiena potravín trh a kvalita potravín E S Mgr. 

      3. stupeň 

     
Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

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 

zvierat 

D S PhD. 

UVLF v Košiciach 6.3.4 vnútorné choroby 

zvierat 

vnútorné choroby 

zvierat 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam akreditovaných študijných programov - pozastavenie práva, odňatie práva alebo 

skončenie platnosti priznaného práva k 31.12. 2018 

Pozastavené práva 

       
Fakulta Stupeň Študijný odbor 

Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

pozastavenia 

 UVLF -   -  -  -  - -  -  

                

                

                

                

                

        
Odňaté práva, alebo skončenie platnosti priznaného práva 

     

Fakulta Stupeň Študijný odbor 
Študijný 

program 
Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum 

odňatia práva 

alebo 

skončenia 

platnosti 

UVLF   -  -  -  -  - -  -  

                

                

                

                

                

 



 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov  k 31.12.2018 

Fakulta Odbor 

UVLF v Košiciach 4.2.7. mikrobiológia 

UVLF v Košiciach 4.2.15. imunológia 

UVLF v Košiciach 4.2.13. virológia 

UVLF v Košiciach  6.3.3. veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach 6.3.4. vnútorné choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.5. veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

UVLF v Košiciach 6.3.6. veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF v Košiciach 6.3.7. infekčné a parazitárne choroby zvierat 

UVLF v Košiciach 6.3.9. súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF v Košiciach 6.3.10. výživa zvierat a dietetika 

UVLF v Košiciach 6.3.11. hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

 

Tabuľka č. 18: Zoznam priznaných práv uskutočňovať habilitačné konanie a 

konanie na vymenúvanie profesorov - pozastavenie, odňatie alebo skončenie 

platnosti priznaného práva k 31.12.2018 

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 - - 

      

      

      

      

   



 

 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2018 

P. č. Fakulta Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifiká

cia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  Obdo

bie 

rieše

nia 

proje

ktu 

(od - 

do) 

Objem 

dotácie/fina

nčných 

prostriedko

v prijatých 

VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii 

BV 

Objem 

dotácie/fina

nčných 

prostriedko

v prijatých 

VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 

31.12. 

v eur 

v kategórii 

KV 

Pozná

mky 

a 

doplňuj

úce 

inform

ácie 

              VEGA         

1. UVLF VEGA G D 2/0044/18 Salayová 

Aneta, 

RNDr., PhD. 

Vysokoenergetické 

mletie pre syntézu 

nanomateriálov 

bioprístupom a 

vybrané 

environmentálne 

aplikácie 

2018-

2021 

1 837 0   

2. UVLF VEGA G D 1/0398/18 Nagy Oskar, 

doc. MVDr., 

PhD., 

DipECBHM 

Analýza bielkovín 

krvného séra pri 

hodnotení vnútorného 

prostredia a 

diagnostike ochorení 

zvierat 

2018-

2021 

16 619 0   



 

 

3. UVLF VEGA G D 1/0060/18 Cigánková 

Viera, prof. 

MVDr., PhD. 

VPLYV 

ELEKTROMAGNET

ICKEJ RADIÁCIE 

POČAS 

PRENATÁLNEHO 

VÝVOJA 

POTKANOV NA 

NIEKTORÉ 

TKANIVÁ A 

ORGÁNY Z 

MORFOLOGICKÉH

O ASPEKTU 

2018-

2020 

5 862 0   

4. UVLF VEGA G D 1/0439/18 Bhide 

Katarína, 

RNDr., PhD. 

Analýza efektu 

povrchového antigénu 

(doména III proteínu 

E) vybraných 

flavivírusov na bunky 

neurovaskulárnej 

jednotky a syntéza 

inhibičného peptidu 

voči doméne III ako 

potencionálnej 

terapeutickej látky 

2018-

2021 

11 199 0   

5. UVLF VEGA G D 1/0382/18 Novotný 

František, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Štúdium vplyvu 

metabolického 

syndrómu na 

reprodukčné procesy 

u kobýl 

2018-

2020 

10 454 0   

6. UVLF VEGA G D 1/0241/18 Petrilla 

Vladimír, 

MVDr., PhD. 

Kuracie embryo ako 

efektívny zvierací 

model v testovaní 

toxikologických 

účinkov hadieho jedu 

2018-

2021 

14 020 0   



 

 

7. UVLF VEGA G D 1/0112/18 Karaffová 

Viera, 

MVDr., PhD. 

Sledovanie 

imunologických 

vlastností nových 

potenciálnych 

probiotických 

laktobacilov v in vitro 

a in vivo podmienkach 

pri infekcii 

Campylobacter jejuni 

u kurčiat 

2018-

2020 

10 437 0   

8. UVLF VEGA G D 1/0479/18 Trbolová 

Alexandra, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Analýza procesu 

starnutia sietnice u 

psov 

2018-

2021 

10 826 0   

9. UVLF VEGA G D 1/0536/18 Štrkolcová 

Gabriela, 

MVDr., PhD. 

Nové aspekty 

cirkulácie črevných 

parazitárnych infekcií 

zvierat a ľudí 

2018-

2021 

9 409 0   

10. UVLF VEGA G D 1/0486/17 Tóthová 

Csilla, 

MVDr., PhD. 

Využitie sérových 

proteínov v 

diagnostike porúch 

zdravotného stavu 

zvierat 

2017 18 190 0   

11. UVLF VEGA G D 1/0081/17 Nemcová 

Radomíra, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Štúdium účinku 

prospešných 

mikroorganizmov a 

ich bioaktívnych 

produktov na 

inhibíciu biofilm 

tvoriacich patogénov 

2017-

2020 

17 493 0   



 

 

12. UVLF VEGA G D 1/0658/17 Faixová Zita, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Komplexný pohľad na 

vplyv prídavných 

látok na organizmus 

zvierat 

2017-

2020 

12 246 0   

13. UVLF VEGA G D 1/0571/17 Maloveská 

Marcela, 

MVDr., PhD. 

Morfologická 

identifikácia 

prepojenia CNS s 

extrakraniálnymi 

zložkami lymfatického 

systému za 

fyziologických a 

patologických 

podmienok 

2017-

2019 

15 604 0   

14. UVLF VEGA G D 1/0107/17 Mudroň 

Pavol, prof. 

Dr. MVDr., 

PhD., 

DipECBHM 

Výskum etiologických, 

diagnostických, 

terapeutických a 

preventívnych 

aspektov digitálnej 

dermatitídy– 

závažného ochorenia 

paznechtov 

hovädzieho dobytka 

2017-

2019 

12 919 0   



 

 

15. UVLF VEGA G D 2/0125/17 Venglovský 

Ján, doc. 

MVDr., PhD. 

VPLYV 

ANTROPOGÉNNEJ 

ZÁŤAŽE NA 

VÝSKYT 

MIKROBIÁLNYCH 

A PARAZITICKÝCH 

ORGANIZMOV V 

ŽIVOTNOM 

PROSTREDÍ V 

URBÁNNYCH A 

RURÁLNYCH 

EKOSYSTÉMOCH 

2017-

2020 

14 622 0   

16 UVLF VEGA G D 1/0633/17 Tkáčiková 

Ľudmila, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Exopolysacharidy 

Lactobacillus reuteri: 

štúdium ich 

imunomodulačného 

účinku na intestinálne 

epitelové bunky 

prasiat (IPEC-1) po 

čelenži s 

enterotoxigénnymi E. 

coli 

2017-

2019 

12 485 0   

17. UVLF VEGA G D 1/0408/17 Marcinčákov

á Dana, 

MVDr., PhD. 

Vplyv humínových 

kyselín na zdravie, 

produkčné 

ukazovatele a kvalitu 

mäsa brojlerových 

kurčiat 

2017-

2019 

10 351 0   

18. UVLF VEGA G D 1/0161/17 Popelka 

Peter, doc. 

MVDr., PhD. 

Využitie krmiva 

suplementovaného 

probiotikami vo výžive 

rýb za účelom 

produkcie zdravých 

potravín 

2017-

2019 

10 480 0   



 

 

19. UVLF VEGA G D 1/0576/17 Kožárová 

Ivona, doc. 

MVDr., PhD. 

Štúdium využitia 

nových alternatívnych 

metód screeningu 

rezíduí antibiotík v 

systéme kontroly 

kokcidiostatík a ich 

rezíduí v potravinách 

a krmivách 

2017-

2019 

8 246 0   

20. UVLF VEGA G D 2/0120/16 Molnár 

Ladislav, 

MVDr., PhD. 

Voľne žijúce 

prežúvavce ako 

potenciálny rizikový 

faktor prenosu 

rezistentných 

parazitov medzi 

chovmi malých 

prežúvavcov 

2016-

2018 

6 049 0   

21. UVLF VEGA G D 1/0046/16 Petrovová 

Eva, doc. 

MVDr., PhD. 

CAM-alternatívny 

zvierací model pre 

štúdium biomateriálov 

2016-

2018 

17 707 0   

22. UVLF VEGA G D 1/0729/16 Pistl Juraj, 

prof., PhD. 

Vírus západonílskej 

horúčky (WNV) na 

Slovensku, 

charakteristika, 

epizoozológia, 

fylogenéza a 

diagnostika 

2016-

2018 

15 808 0   

23. UVLF VEGA G D 1/0176/16 Holečková 

Beáta, doc. 

RNDr., PhD. 

Genotoxické a 

cytotoxické účinky 

neonikotinoidových 

insekticídov 

2016-

2018 

10 341 0   



 

 

24. UVLF VEGA G D 1/0705/16 Jevinová 

Pavlina, 

MVDr., PhD. 

Vplyv 

mikroskopických 

vláknitých húb a ich 

sekundárnych 

metabolitov na kvalitu 

a bezpečnosť vajec 

2016-

2018 

15 029 0   

25. UVLF VEGA G D 1/0858/16 Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr., 

CSc. 

Negatívny vplyv 

vybraných xenobiotík 

na larválne štádium 

včely medonosnej 

(Apis mellifera) 

2016-

2018 

11 303 0   

26. UVLF VEGA G D 1/0061/16 Luptáková 

Lenka, 

MVDr., PhD. 

Porovnanie genetickej 

variability 

environmentálnych a 

klinických vzoriek 

vybraných 

oportúnnych 

medicínsky 

významných parazitóz 

2016-

2018 

11 836 0   

27. UVLF VEGA G D 1/0358/16 Mudroňová 

Dagmar, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Modulácia črevnej 

mikrobiocenózy a 

imunitnej odpovede 

včiel medonosných 

pomocou 

probiotických 

laktobacilov v novej 

aplikačnej forme 

2016-

2018 

8 962 0   

28. UVLF VEGA G D 1/0115/16 Capík Igor, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Riadená regenerácia 

parodontu a 

propofolová 

kontinuálna 

intravenózna anestéza 

u pacientov ASA III a 

IV 

2016-

2018 

4 066 0   



 

 

29. UVLF VEGA G D 1/0476/16 Sopková 

Drahomíra, 

MVDr., PhD. 

Štúdium aplikácie 

aditív s vysokým 

obsahom 

polynenasýtených 

mastných kyselín 

potencujúcich účinok 

probiotík na 

moduláciu 

metabolických a 

reprodukčných 

procesov zvierat 

2016-

2019 

10 489 0   

30. UVLF VEGA G D 1/0510/16 Vasiľ Milan, 

doc. MVDr., 

CSc. 

Prevencia a tlmenia 

mastitíd prežúvavcov 

vyvolaných baktériami 

Streptococcus spp. a 

Staphylococcus spp. a 

štúdium ich 

diagnosticky 

významných vlastností 

2016-

2018 

7 183 0   

31. UVLF VEGA G D 1/0785/16 Maskaľová 

Iveta, 

MVDr., PhD. 

Nutričný vplyv na 

reguláciu množstva a 

zložiek mlieka u dojníc 

2016-

2018 

7 868 0   

32. UVLF VEGA G D 1/0575/16 Levkut 

Martin, 

MVDr., PhD. 

Slizničná imunitná 

odpoveď čreva u 

kurčiat modulovaná 

podávaním 

organického zinku a 

aplikovaním Eimeria 

spp 

2016-

2018 

5 670 0   



 

 

33. UVLF VEGA G D 1/0562/16 Levkut 

Mikuláš, 

prof. MVDr., 

DrSc. 

Ovplyvňovanie 

imunitného systému 

sliznice čreva kurčiat 

infikovaných 

Campylobacter spp 

2016-

2018 

8 405 0   

34. UVLF VEGA G D 1/0103/16 Pirník 

Zdenko, doc. 

PharmDr., 

PhD. 

Brasinín a jeho 

deriváty ako 

potenciálne 

protinádorové liečivá 

2016-

2018 

14 768 0   

35. UVLF VEGA G D 1/0261/15 Mikula Ivan, 

prof. MVDr., 

DrSc. 

Mapovanie epitopov 

povrchových 

proteínov borélií pre 

účely vývoja Multiple 

antigenic peptide 

vakcíny proti Lymskej 

borelióze 

2015-

2018 

7 661 0   

36. UVLF VEGA G D 1/0258/15 Bhide 

Mangesh, 

doc., PhD. 

Odhalenie 

potenciálnych 

faktorov 

neuroinvazívnych 

borélií spôsobujúcich 

neurozápal v CNS 

2015-

2018 

8 887 0   



 

 

37. UVLF VEGA G D 1/0898/15 Ledecký 

Valent, prof. 

MVDr., CSc. 

Štúdium prevalencie 

vrodených ochorení 

chrbtice u psov so 

zameraním na 

heretabilitu 

prechodových stavcov 

u plemena nemecký 

ovčiak a overenie 

účinku vybraných 

liečiv u zvierat po 

experimentálnom 

poškodení miechy 

2015-

2018 

17 009 0   

38. UVLF VEGA G D 1/0009/15 Gancarčíkov

á Soňa, 

MVDr., PhD. 

Využitie 

gnotobiotických 

laboratórnych zvierat 

v štúdiu fyziológie 

tráviaceho traktu a 

vzájomných interakcií 

prirodzenej 

mikroflóry a 

patogénov tráviaceho 

traktu 

2015-

2018 

11 695 0   

39. UVLF VEGA G D 1/0080/15 Kočišová 

Alica, doc. 

MVDr., PhD. 

Štúdium ekológie a 

epidemiologickej 

úlohy krv cicajúcich 

dvojkrídlovcov 

(DIPTERA) pri šírení 

pôvodcov globálnych 

zoonóz a parazitóz v 

klimaticky sa 

meniacom Slovensku 

2015-

2018 

11 376 0   

                  435 411     

               

 

 

        



 

 

KEGA 

1. UVLF KEGA G D 004UVLF

-4/2018 

doc. MVDr. 

Viera 

Almášiová, 

PhD. 

Príprava učebných 

textov a 

implementácia nových 

didaktických 

prostriedkov vo 

výučbe histológie a 

embryológie v 

študijnom programe 

všeobecné 

veterinárske lekárstvo 

2018 3 984 0   

2. UVLF KEGA G D 009UVLF

-4/2018 

MVDr. Miloš 

Halán, PhD. 

Modernizácia 

technického vybavenia 

parazitologického 

laboratória a tvorba 

študijných trvalých 

preparátov a 

materiálov pre e-

learning 

2018 7 904 0   

3. UVLF KEGA G D 012UVLF

-4/2018 

doc. RNDr. 

Jana 

Staničová, 

PhD. 

"Biofyzikálne metódy 

v medicíne" – 

dobudovanie 

experimentálnej časti 

predmetu 

2018 3 830 0   

4. UVLF KEGA G D 003UVLF

-4/2016 

MVDr. 

Rudolf 

Hromada, 

PhD. 

Základy ekológie a 

aplikovaná ekológia 

pre študentov UVLF 

2016 9 445 0   



 

 

5. UVLF KEGA G D 013UVLF

-4/2016 

doc. Ing. 

Jarmila 

Eftimová, 

CSc. 

Budovanie zbierok 

liečivých rastlín pre 

edukačné účely 

predmetov 

farmaceutická 

botanika, produkcia 

liečivých rastlín a 

farmakognózia 

2016 2 372 0   

6. UVLF KEGA G D 013UVLF

-4/2017 

MVDr. 

Lenka 

Krešáková, 

PhD. 

Aplikácia 

progresívnych 

zobrazovacích 

technológií do 

edukačného procesu 

anatómie pre zvýšenie 

efektivity výuky a 

podporu integrácie s 

praxou 

2017 14 595 0   

7. UVLF KEGA G D 008UVLF

-4/2016 

MVDr. 

Katarína 

Vdoviaková, 

PhD. 

Implementácia 

interaktívneho 

vzdelávania v 

praktickej výučbe 

anatómie v študijnom 

programe farmácia 

2016 12 558 0   

8. UVLF KEGA G D 003UVLF

-4/2017 

doc. MVDr. 

Daniela 

Takáčová, 

PhD. 

Ochrana zvierat pred 

týraním – pokus o 

unifikáciu postupov 

orgánov veterinárnej 

starostlivosti, orgánov 

činných v trestnom 

konaní a súdov 

2017 1 714 0   



 

 

9. UVLF KEGA G D 002UVLF

-4/2017 

prof. Ing. 

Štefan 

Vilček, DrSc. 

BVDV ozdravovacie 

programy u 

hovädzieho dobytka: 

Transfer poznatkov na 

osi prax – výučba – 

prax 

2017 5 603 0   

10. UVLF KEGA G D 008UVLF

-4/2017 

RNDr. 

Monika 

Šuleková, 

PhD. 

Modernizácia a 

zatraktívnenie procesu 

výučby analytických 

disciplín v študijnom 

programe farmácia 

2017 4 244 0   

                  66 249     

              APVV         

1. UVLF APVV G D APVV-

0605-12 

prof.MVDr. 

Jaroslav 

Legáth, PhD. 

Toxikologické účinky 

hadích jedov 

vybraných druhov 

2018-

2022 

40 125 0   

2. UVLF APVV G D APVV-

14-0218 

doc. MVDr. 

Bhide 

Mangesh, 

PhD. 

Odhalenie ligand-

receptor interakcií 

zúčastňujúcich sa 

invázie patogénov do 

centrálneho nervového 

systému a vývoj 

cielenej terapeutickej 

stratégie voči 

neuroinfekciám 

2015-

2019 

59 157 0   

3. UVLF APVV G D APVV-

14-0397 

doc. MVDr. 

Slavomír 

Marcinčák, 

PhD. 

Aplikácia biokrmív vo 

výžive hydiny na 

produkciu funkčných 

potravín obohatených 

o významné 

polynenasýtené 

mastné kyseliny 

2015-

2019 

64 000 0   



 

 

4. UVLF APVV G D APVV-

15-0415 

prof., Ing. 

Štefan 

Vilček, DrSc. 

Viróm 

gastrointestinálneho 

traktu ošípaných a 

diviakov: Identifikácia 

a analýza vírusových 

agensov 

2016-

2019 

76 000 0   

5. UVLF APVV G D APVV-

15-0377 

doc. MVDr. 

Radomíra 

Nemcová, 

PhD. 

Synergický účinok 

sekundárnych 

metabolitov rastlín a 

produktov 

probiotických baktérií 

na inhibíciu biofilm 

tvoriacich patogénov. 

2016-

2019 

63 523 0   

6. UVLF APVV G D APVV-

15-0165 

prof. MVDr. 

Mikuláš 

Levkut, 

DrSc. 

Śtúdium imunitných 

mechanizmov pri 

znižovaní výskytu 

Campylobacter jejuni 

v čreve hydiny 

aplikáciou probiotík 

2016-

2019 

81 970 0   

7. UVLF APVV G D APVV-

16-0203 

MVDr. Eva 

Styková, 

PhD. 

Terapeutická a 

preventívna 

rekolonizácia kožného 

ekosystému pri 

dermatitídach u koní 

2017-

2020 

74 440 0   

8. UVLF APVV G D APVV-

15-0134 

doc. MVDr. 

Alexandra 

Valenčáková

, PhD. - 

spoluriešiteľ 

Genetická diverzita 

vybraných medicínsky 

dôležitých nových a 

novo sa objavujúcich 

patogénov so 

zoonóznym 

potenciálom. 

2016-

2019 

28 380 0   



 

 

9. UVLF APVV G D APVV-

15-0520 

doc. RNDr. 

Alexander 

Hudák, Phd. 

- 

spoluriešiteľ 

Inteligentné 

nanopórovité systémy 

ako nosiče liečiv 

2016-

2019 

8 991 0   

10. UVLF APVV G D APVV-

15-0613 

MVDr. 

Aladar 

Maďari, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Štúdium funkčných 

bio-implantátov a 

kmeňových buniek pre 

regeneráciu CNS 

2016-

2019 

22 250 0   

11. UVLF APVV G D APVV-

16-0171 

MVDr. Jana 

Koščová, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Progresívne metódy 

zabraňujúce vzniku a 

šíreniu rezistencie 

baktérií voči 

relevantným 

antibiotikám 

2017-

2020 

12 500 0   

12. UVLF APVV G D APVV-

16-0176 

MVDr. Soňa 

Gancarčíkov

á, PhD. - 

spoluriešiteľ 

Cielená modulácia 

črevnej mikrobioty a 

jej transplantácia v 

prevencii a terapii 

črevných zápalových 

chorôb 

2017-

2021 

6 686 0   

13. UVLF APVV G D APVV-

17-0372 

doc.MVDr. 

Branislav 

Peťko, DrSc. 

- 

spoluriešiteľ 

Rádiofrekvenčné 

rozhranie v biológii a 

ekológii ixodidových 

kliešťov. 

2018-

2022 

5 000 0   

14. UVLF APVV G D APVV-

17-0110 

prof.MVDr. 

Ján Danko, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Injektovateľné 

hybridné kompozitné 

biocementy 

2018-

2021 

21 894 0   

                564 916     

                       



 

 

ZAHRANIČ

NÉ 

VÝSKUMN

É 

PROJEKTY 

1. UVLF Európska 

komisia  

G Z H2020-

MSCA-

INT-2017 

AMD - 

765423-5 

doc. MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Joint doctorate in 

molecular animal 

nutrition - MANNA 

2018-

2021 

154 409,22 0   

2. UVLF COST G Z COST 

TD1303 

Mangesh 

Bhide, doc., 

MVDr. PhD. 

European network for 

neglected vectors and 

vector bone diseases. 

2014-

18 

0* 0 *finanč

né 

prostri

edky 

neprešl

i cez 

učtáreň 

UVLF 

3. UVLF Bayer S.A.S.                               

Bayer 

CropScience16, 

rue Jean-Marie 

LeclairCS 

90106F-69266 

Lyon Cedex 

09FranceVAT:

FR2956203889

3ID-number: 

29562038893 

O Z zRMS54/

NRL/P-

3263/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

zRMS ecotox zonal 

registration report for 

Bariton Perfect 

2018 4500,01 0   



 

 

4. UVLF Industrias 

Químicas Del 

Valles, Espana 

Av. Rafael 

Casanova 

E-08100 Mollet 

del Vales 

Barcelona 

VAT: 

ESA08035149 

ID-number: 

B-0014-E 

O Z zRMS 

54/NRL/

P-

3325/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. MVDr. 

CSc. 

zRMS ecotox zonal 

registration report, 

processing comments 

for PPP WP 8% 

Metalaxyl, 64% 

Mancozeb 

2018 1600,29 0   

         160 509,52   

 

  



 

 

 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2018 

P. č. Fakulta Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objed

návka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovednéh

o riešiteľa 

projektu  

Názov 

projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančný

ch prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. 

do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančn

ých 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii KV 

Poznámky 

a doplňujúce 

informácie 

1. UVLF Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 2018-1-KS01-

KA103-

045918 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

program

u 

2018-

2020 

124 318,00     

2. UVLF  Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 2017-1-KS01-

KA103-

035019 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

program

u 

2017-

2019 

52 735,00     



 

 

3. UVLF  Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 2017-1-KS01-

KA107-

035266 

Bodnárová 

Libuša, 

MVDr. 

SAAIC - 

ERASM

US: 

Mobilita 

študentov 

a 

pracovní

kov 

vysokých 

škôl 

medzi 

krajinami 

program

u 

2017-

2018 

12 640,00     

4. UVLF Európska 

komisia, 

Generálne 

riaditeľstvo pre 

životné 

prostredie 

G Z LIFE13 

NAT/SK/ 

001272 

MVDr. 

Soroka 

Jaroslav 

Energia v 

krajine – 

elektrické 

vedenia a 

ochrana 

prioritný

ch 

druhov 

vtákov v 

územiach 

NATURA 

2000 

2014-

2019 

0,00     

5. UVLF Štátne lesy TNP 

Tatranská 

Lomnica 

Zmluva D 10/2017/OPC

V/JH 

prof.Ing. 

Juraj 

Ciberej, 

CSc. 

Zdravotn

á 

kontrola 

a 

manažme

nt zveri v 

rámci ŠL 

TANAPu 

2018 892,36     

                  190 585,36     

 


