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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 

V súlade s Dlhodobým zámerom UVLF v Košiciach (ďalej len „UVLF“) je a chce 

zostať výskumnou univerzitou uznávanou na Slovensku a v medzinárodnom priestore. Chce 

poskytovať vysokokvalitné vzdelanie s praktickým uplatnením absolventov na porovnateľnej 

medzinárodnej úrovni v oblasti veterinárskeho a farmaceutického vzdelávania vyplývajúce z 

vlastných výsledkov vedy. Vysokokvalitné vzdelávanie chce poskytovať na základe najnovších 

poznatkov vedy a tvorivej činnosti podporených moderným materiálno-technickým 

vybavením. UVLF v Košiciach ako súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania 

a spoločného európskeho výskumného priestoru má poslanie rozvíjať harmonickú osobnosť, 

vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, 

kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej 

spoločnosti. UVLF v Košiciach ako verejná vysoká škola napĺňa svoje poslanie v systéme 

vysokých škôl v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách predovšetkým tým, 

že vychováva odborníkov s najvyšším vzdelaním v oblasti veterinárskej medicíny, hygieny 

potravín a farmácie, a predovšetkým vychováva absolventov v regulovaných povolaniach 

veterinárny lekár a farmaceut v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 

2005/36/ES v znení neskorších predpisov. UVLF v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho 

druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a druhou pre farmaceutické vzdelávanie v 

Slovenskej republike. Základnou úlohou UVLF v Košiciach je poskytovať vysokoškolské 

pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

veterinárskych a farmaceutických vied. UVLF v Košiciach spolu s ostatnými vysokými školami 

v SR zohráva podstatnú úlohu v koncepcii vedomostnej spoločnosti, pri napĺňaní základných 

cieľov Lisabonskej stratégie v SR a pri pokračovaní Bolonského procesu. 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 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. 

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“), 
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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. 

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 doktorandských študijných  programov v dennej 

a externej forme štúdia. 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. 2019 do 31. 1. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za rektorku: 30. 1. 2019 

 

Prorektori  

 

Prorektor pre vzdelávanie 

Meno a priezvisko: MVDr. Martin Tomko, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie)  

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium 

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie) 
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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. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektora: 1. 3. 2015 

 

Prorektorka pre medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu 

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

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (2. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2015 

 

Prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou  

Meno a priezvisko: prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 

Funkčné obdobie: od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2023 (1. funkčné obdobie) 

Dátum vymenovania za prorektorku: 1. 3. 2019 

 

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 

 

Predsedníctvo AS UVLF  

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) 

 

Členovia Akademického senátu UVLF  

 

Komora zamestnancov 

 

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

od 1. 7. 2018  

2. doc. MVDr. Peter Korim, CSc., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 

1. 7. 2018 

3. 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 Akademického senátu UVLF  
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4. MVDr. Jana Koščová, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 

7. 2018, podpredseda Akademického senátu UVLF (predseda komory zamestnancov) 

5. 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 

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

od 1. 7. 2018 

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

AS od 1. 7. 2018 

8. prof. Dr. 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 

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

1. 7. 2018 

10. 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 

11. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., funkčné obdobie od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2018, člen 

AS od 1. 7. 2014 

12. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD., funkčné obdobie od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2018 a od 1. 7. 

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

13. 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  

14. 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 1. 7. 2020 

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

2022 

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

2018 

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

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

podpredseda AS UVLF (predseda komory študentov) 

7. Pavlína Palušová, funkčné obdobie od 1. 7. 2018 do 31. 5. 2020, člen AS od 1. 7. 2018 

8. Ondrej Popovič, funkčné obdobie od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2022, člen AS od 1. 6. 2020  

 

Z dôvodu obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu nebolo možné uskutočniť 

doplňujúce voľby na jedno uvoľnené miesto v komore študentov. 

 

VEDECKÁ RADA UVLF 

 

Funkčné obdobie: 2019 – 2023 (od 21. 3. 2019) 

 

Členovia akademickej obce 

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

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 
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2. doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

- imunológia 

3. doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

4. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

5. prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD. 

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

6. doc. MVDr. Peter Korim, PhD.   

- hygiena prostredia a potravín 

7. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  

- hygiena prostredia potravín  

8. prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., DipECBHM  

- vnútorné choroby zvierat 

9. prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.  

- hygiena potravín 

10. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., DipECBHM  

- vnútorné choroby zvierat 

11. doc. MVDr. Eva Petrovová, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

12. doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. 

- infekčné a parazitárne choroby zvierat 

13. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.   

- mikrobiológia 

14. doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 

- hygiena potravín 

15. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.  

- vnútorné choroby zvierat a farmakológia 

16. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

17. prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD. 

- mikrobiológia 

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

- veterinárna morfológia a fyziológia 

19. prof. MVDr. Michal Toropila, PhD.  

- hygiena prostredia a potravín 

20. prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.  

- veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

21. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD. 

- veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

22. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.   

- farmácia 

 

Nečlenovia akademickej obce 

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

správy Slovenskej republiky   

- vnútorné choroby hospodárskych zvierat a farmakológia 
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24. prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc. – riaditeľ Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat 

Centra biovied SAV Košice 

- veterinárna morfológia a fyziológia 

25. doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre 

- krajinárstvo 

26. Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. –  rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

- aplikovaná zoológia a poľovníctvo 

27. prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. – Lekárska fakulta, Univerzity Komenského 

v Bratislave 

- farmácia 

28. prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., dekan Farmaceutickej fakulty, Univerzity 

Komenského v Bratislave 

- farmácia 

29. prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA – rektor  Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno 

- choroby zvířat zájmových chovů 

30. doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA – dekanka Farmaceutické fakulty 

Masarykovy univerzity Brno 

- farmaceutická chémia 

31. prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. – rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach   

- materiály  

32. PharmDr. Vasil Šatnik, PhD. –  člen prezídia Slovenskej lekárnickej komory v 

Bratislave  

- farmácia 

33. MVDr. Silvia Štefáková – prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR, Bratislava  

- všeobecné veterinárske lekárstvo 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA UVLF PRE ŠTUDENTOV 

 

1. MVDr. Martin Tomko, PhD. – zástupca, zamestnanec, od 26. 3. 2015 do 31. 8. 2019,  

predseda, zamestnanec,  od 1. 9. 2019 

2. prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – zástupca, zamestnanec, od 1. 9. 2019  

3. prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. – tajomník, zamestnanec, od 1. 9. 2019  

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

5. Štefan Matyi – člen, študent,  od 1. 9. 2020 

6. Caitlin Braham Nicoll – člen, študent, od 1. 9. 2019  

 

SÚČASTI  UVLF 

 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultná univerzita 

a nečlení sa na fakulty. 
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OSTATNÉ  SÚČASTI  UVLF 

 

Organizačné členenie platné do 31. 8. 2020 

 

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   

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  

 

 

 

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
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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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 

 

Organizačné členenie platné od 1. 9. 2020 

 

Predklinické pracoviská 

 

1. Katedra morfologických disciplín 

2. Katedra biológie a fyziológie 

3. Katedra mikrobiológie a imunológie 

4. Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia 

5. Katedra všeobecných kompetencií 

 

Pracoviská chémie a farmácie 

 

1. Katedra chémie, biochémie a biofyziky 

2. Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky 

3. Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie 

4. Katedra farmakológie a toxikológie 

 

Pracoviská hygieny potravín, chovu zvierat a životného prostredia 

 

1. Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín 

2. Katedra výživy a chovu zvierat 

3. Katedra chovu a chorôb zveri, rýb a včiel, ekológie a kynológie  

4. Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat 

 

Klinické pracoviská Univerzitnej veterinárnej nemocnice 

 

1. Klinika malých zvierat 

2. Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat 

3. Klinika prežúvavcov 

4. Klinika ošípaných 

5. Klinika koní 
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Výskumné centrá a laboratóriá 

 

1. Centrum aplikovaného výskumu 

2. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy 

3. Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny 

4. Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie 

5. Experimentálny zverinec 

 

Medicínsky univerzitný park v Košiciach 

 

Samostatné pracoviská, účelové zariadenia a školský poľnohospodársky podnik 

 

1. Samostatné pracoviská: 

a) Centrum klinických zručností 

b) Národné referenčné laboratórium pre pesticídy (na základe zákona č. 295/2007 Z. z. o  

rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

c) Spoločné pracovisko IVVL a UVLF pre senzorickú analýzu potravín 

d) Univerzitný bitúnok 

 

2. Účelové zariadenia: 

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

b) Jazdecký areál 

c) Študentské domovy 

d) Univerzitná knižnica a edičné stredisko 

e) Univerzitná lekáreň 

 

3. Školský poľnohospodársky podnik, n. o., Zemplínska Teplica 

 

SPRÁVNA  RADA  UVLF 

 

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

SR: 

1. MVDr. Gabriel Csicsai, PhD., súkromný podnikateľ, 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. MVDr. Boleslav Lešo, PhD., predseda MAS Zemplín pod Vihorlatom, o. z., 

vymenovaný 15. 1. 2019, prvé funkčné obdobie 

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

funkčné obdobie 

6. MVDr. Ladislav Stodola, Komora veterinárnych lekárov SR, člen prezídia, 

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 18. 10. 

2019, štvrté funkčné obdobie 
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2. Ing. Milan Dolný, Slovenská obchodná a priemyselná komora, vymenovaný 28. 8. 

2014, druhé funkčné obdobie – podpredseda, člen správnej rady do 27. 8. 2020 

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. Ing. Helena Petrusová, podpredseda predstavenstva Elixír Agrokarpaty, vymenovaná 

18. 11. 2020, prvé funkčné obdobie 

7. MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, 

vymenovaný 24. 4. 2015, prvé funkčné obdobie 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu: 

1. doc. MVDr. Peter Korim, PhD., vymenovaný 24. 4. 2019, prvé funkčné obdobie 

 

Člen správnej rady vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu: 

1. Dominik Lauko, študent ŠP VVL UVLF, vymenovaný 24. 4. 2020, druhé funkčné 

obdobie 

 

PORADNÉ  ORGÁNY  REKTORA 

 

1. Vedenie UVLF 

2. Kolégium rektora  

3. Kolégium farmácie 

4. Komisie rektora  

- 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 študentov a učiteľov 

- 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 



14 

 

II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH FAKTOV A ČINNOSTÍ UVLF V KOŠICIACH 

ZA ROK 2020 

 

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.  

V roku 2020 nový koronavírus SARS-CoV-2 spôsobujúci pandémiu COVID-19 

zasiahol do fungovania všetkých činností univerzity, a tak bol tento rok v mnohých ohľadoch 

iný ako predchádzajúce. Už počas jari 2020 priniesla pandémia nečakané celosvetové problémy 

a pre univerzitu to bolo obdobie riešenia situácie, keď sa museli uzatvoriť hranice Slovenska, 

obchody a reštaurácie, kultúrne inštitúcie a iné prevádzky, školy museli prejsť na dištančné 

vyučovanie. Podmienkam sa musela na našej univerzite prispôsobiť aj organizácia praktických 

cvičení či štátnych skúšok, promócie sa konali v neštandardnej podobe. V jeseni 2020 prišla 

druhá vlna pandémie, s pribúdajúcimi počtami pozitívne testovaných pribúdali aj stále 

prísnejšie opatrenia, až v istom bode znovu došlo k uzavretiu škôl vrátane vysokých. V rámci 

opatrení boli zrušené tradičné podujatia ako slávnostné otvorenie akademického roku, zlatá 

promócia,  privítanie prvákov a imatrikulácia,  seminár doktorandov a iné tradičné konferencie,  

Hubertova jazda a ďalšie športové či iné podujatia. Zasadnutia vedeckej rady a akademického 

senátu sa uskutočnili za zvýšených epidemiologických opatrení v  aule, a to kombináciou 

prezenčnej a online formy. Kolégium rektorky i odovzdávanie dekrétov vedúcim 

zamestnancom sa taktiež konalo v aule, a to ešte v čase, keď sa stretnutia za dodržania 

protiepidemiologických nariadení mohli organizovať, lebo neskôr boli povolené maximálne 6-

členné skupiny, nakoniec ani tie nie. Interná komunikácia na univerzite sa tak presunula do 

online prostredia cez MS Teams, cez internet prostredníctvom novej univerzitnej webovej 

stránky COVID-19 a cez početné príkazy rektorky. 

Po viacerých kolách celoplošného i regionálneho testovania na COVID-19 bol 

v novembri  2020 vydaný príkaz rektorky, ktorým bol z dôvodu ochrany života a zdravia 

zakázaný vstup všetkým osobám do vnútorných a vonkajších priestorov univerzity a museli 

sa zmeniť pravidlá prevádzky jednotlivých pracovísk. Študenti museli školu opäť opustiť, 

nekonali sa konferencie, nezasadali všetky samosprávne orgány, a ak áno, za neštandardných 

okolností a za mimoriadne zvýšenej opatrnosti. V súvislosti s nepriaznivým vývojom 

epidemiologickej situácie a ďalším šírením  pandémie ochorenia COVID-19 bol na záver roka 

15. 12. vydaný v poradí už 18. príkaz rektorky, ktorý až do odvolania prikazoval  všetkým 

zamestnancom pracovísk, kde bola pozitívne testovaná osoba, do 8. 1. 2021 prácu z domu, 

zamestnancom a doktorandom nariaďoval v termíne 21. 12. 2020 – 8. 1. 2021 čerpať 

dovolenky, resp. vykonávať prácu z domu.  Zabezpečovať svoje úlohy podľa rozpisu služieb 

ostala iba nevyhnutná a nepretržitá prevádzka na klinikách, účelových zariadeniach, oddelení 

ekonomiky, oddelení informačných a komunikačných technológií, oddelení bezpečnosti 

a krízového riadenia a oddelení prevádzky a investícií. 

Do konca kalendárneho roku 2020 sa situácia v žiadnej z činností univerzity nevrátila do 

zvyčajného režimu.   
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Zasadnutia poradných orgánov a orgánov akademickej samosprávy univerzity v roku 

2020: 

 

Vedenie univerzity: každý týždeň 

Kolégium rektora: 17. 9., 14. 12. 

Vedecká rada:  15. 4., 1. 7., 21. 10., 9. 12.  

Akademický senát: 23. 4., 30. 6., 24. 9., 5. 11., 17. 12. 

Správna rada:  22. 6. 

 

Významné udalosti:  

 

1. Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v Prezidentskom paláci dňa 17. 1. členov  

Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied 

 

2. Deň otvorených dverí 22. 1. 

 

Univerzita otvorila svoje brány a vybrané pracoviská počas Dňa otvorených dverí 22. 

1. už po štvrtý raz. Túto ponuku využilo 382 registrovaných účastníkov a približne 50 

sprevádzajúcich osôb. Program dňa otvorených dverí sa začal v aule krátkym filmom 

o univerzite, úvodné informácie potom zazneli z úst prorektora pre vzdelávanie MVDr. Martina 

Tomka, PhD., doc. MVDr. Oskara Nagya, PhD., z kliniky prežúvavcov, a vedúcej študijného 

oddelenia Ing. Renáty Božíkovej. Hovorili o študijných programoch a prijímacom konaní, ale 

odpovedali aj na otázky, ktoré sa týkali predovšetkým termínov prihlasovania, prípravného 

kurzu pre záujemcov, možností ubytovania. Po úvodnej hodine sa účastníci rozdelili do skupín, 

aby absolvovali prehliadku jednotlivých katedier, ústavov, kliník a ďalších pracovísk.  

Pre záujemcov o študijné programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín 

a bezpečnosť krmív a potravín bola pripravená prehliadka anatomických preparátov a modelov, 

klinických pracovísk a veterinárnej nemocnice. V ústave mikrobiológie sa dozvedeli viac o 

význame mikroorganizmov pre zdravie zvierat a človeka, v ústave parazitológie hľadali 

odpoveď na otázku, či je Zem planétou parazitov. Katedra hygieny a technológie potravín 

pripravila prezentáciu výroby 

potravín živočíšneho pôvodu, 

výroby mliečnych výrobkov 

a cukroviniek. Všetkých zaujalo 

vystúpenie kynologických klubov 

v centrálnej oddychovej zóne a 

prezentácia Aqua – Terra klubu.  

Gestormi tejto skupiny boli doc. 

MVDr. Oskar Nagy, PhD., MVDr. 

Boris Semjon, PhD., a MVDr. 

Marián Prokeš, PhD. 

Záujemcovia o študijný 

program farmácia si mohli prezrieť 

univerzitnú lekáreň, v cvičebni 

farmaceutickej botaniky našli 

rastliny s farmaceutickým významom, liečivé rastliny pod mikroskopom,  vyskúšali si prípravu 

extraktu z medovky lekárskej aj bylinných čajov. Navštívili aj ústav farmaceutickej chémie a 

ústav biofyziky. Katedra farmaceutickej technológie prezentovala disolučné zariadenie, 
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prípravu jednodávkových pevných liekových foriem aplikovaných perorálne a rektálne, katedra 

farmaceutickej technológie zasa rotačný tabletovací lis. V ústave toxikológie spoznali vodných 

živočíchov ako modely na stanovenie 

toxicity, dôkaz jedov pomocou TLC a 

niektoré jedy vo vode. O prípravu tejto 

skupiny sa postarali gestori – prof. 

MVDr. Jaroslav Legáth, CSc., 

PharmDr. Slavomír Kurhajec a doc. 

MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. 

Tí, ktorí sa zaujímali o študijný 

program kynológia, vzťah človek – 

zviera a jeho využitie v canisterapii 

a hipoterapii absolvovali prehliadku 

kliník a Univerzitnej veterinárnej 

nemocnice a sledovali praktické ukážky 

z kynológie a canisterapie. V tejto skupine boli gestormi Ing. Renáta Karolová, MVDr. Ján 

Kachnič, PhD., a študent Dávid Orčík.  

 

3. Aktív učiteľov 4. 2. 

 

4. Stretnutie vedenia univerzity s prezídiom Komory veterinárnych lekárov SR 5. 3. 

 

5. Promócia v aule univerzity 22. 6., 25. 6. a 29. 6.  

 

Promóciami v závere júna vyvrcholil náročný a netradičný akademický rok. Pandémia 

prinútila univerzitu prispôsobiť 

ukončenie štúdia prísnym 

opatreniam. Krátko pred 

štátnymi záverečnými 

skúškami nebolo isté, akou 

formou tohtoroční absolventi 

ukončia štúdium. Hlavnou 

prioritou univerzity bolo 

zabezpečiť ho tak, aby ich 

diplom nebol v budúcnosti 

spochybňovaný len preto, že 

bol získaný za  mimoriadnych 

okolností. Ako jedna z prvých 

univerzít na Slovensku sme 

prijali v tom čase odvážne 

rozhodnutie realizovať štátne skúšky prezenčnou formou. Jediným rozdielom boli neobvyklé 

bezpečnostné opatrenia, ktoré okrem iného zahŕňali používanie moderných technológií. Skúšky 

boli inak tradičné a absolútne nespochybniteľné.  

Univerzita reagovala aj na záujem študentov prevziať si diplomy slávnostnou formou 

v spoločnosti svojich najbližších i pedagógov. Rozhodla sa zorganizovať slávnostné promócie 

bezprostredne po ukončení štúdia tak, ako to bolo zvykom vždy doteraz. Hoci tradičné 

historické priestory Štátneho divadla nahradila Aula UVLF a historický areál školy, dôstojnosť 

aktu prevzatia vysokoškolského diplomu bola zachovaná. Dňa 22. 6. 2020 sa uskutočnila prvá 

promócia, počas  ktorej si osobne prevzalo diplomy 25 absolventov študijného programu 

General Veterinary Medicine, ktorí šesťročné doktorské štúdium vykonali v anglickom jazyku. 
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Program ukončilo spolu 50 zahraničných študentov, nie všetci však mohli kvôli obmedzeniam 

súvisiacim s koronavírusom pricestovať do Košíc na slávnostný akt. Najviac tohtoročných 

zahraničných absolventov bolo z Nórska  (17), Veľkej Británie (13), Írska (8), Francúzska (4), 

Islandu (2) a po jednom z Kanady, Izraelu, Malty, Slovenska, Švédska a Spojených štátov 

amerických.  

Dňa 25. 6. 2020 slávnostnou promóciou ukončilo štúdium 42 zo spolu 107 tohtoročných 

absolventov päťročného študijného programu farmácia. Dňa 29. 6. 2020 prežilo mimoriadne 

okamihy 50 z 56 absolventov šesťročného študijného programu všeobecné veterinárske 

lekárstvo v slovenskom jazyku. Slávnostný akt v aule absolvovali vo dvoch skupinách. 

V akademickom roku 2019/2020 s vyznamenaním ukončila štúdium farmácie Rebeka Lališová. 

Štúdium všeobecného veterinárneho lekárstva ukončili s vyznamenaním Andrej Mitrík, Zuzana 

Tomášová a Michala Wöllner, ktorá získala aj cenu rektorky. Toto ocenenie je určené 

absolventom, ktorí skončili štúdium s vyznamenaním do priemeru 1,20.  

Popri nových veterinárnych doktoroch a magistroch farmácie úspešne ukončili štúdium 

aj poslucháči bakalárskych študijných programov bezpečnosť krmív a potravín (7 absolventov), 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (14), kynológia (18), Animal 

Science – spoločný študijný program s nórskou Nord University v Bodø (19) a magisterského 

programu trh a kvalita potravín (13). V študijnom programe trh a kvalita potravín ukončili 

štúdium s vyznamenaním a získali cenu rektorky Nikola Dančová, Andrea Ištoková, Nikola 

Karaffová a Martina Sokolovská. Študijný program kynológia ukončila s vyznamenaním 

Boglárka Bodon.  

 

6. Odovzdanie zmluvy o spolupráci s odborom kynológie a hipológie Prezídia Policajného 

zboru 16. 9.  

 

Dňa 16. 9. 2020 sa na pôde UVLF uskutočnilo oficiálne odovzdanie a prevzatie 

uzavretej zmluvy o spolupráci medzi univerzitou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

Zmluva upravuje podmienky spolupráce a spoločného postupu pri zvyšovaní kvality 

vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti na UVLF a uplatňovaní najmodernejších 

poznatkov získaných spoluprácou v oblasti chovu, veterinárnej starostlivosti a výcviku 
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služobných psov a koní 

v podmienkach Ministerstva vnútra 

SR. Zmluvu si symbolicky vymenili 

rektorka Univerzity veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. 

h. c. prof. MVDr.  Jana Mojžišová, 

PhD.,  a vedúca oddelenia metodiky 

a veterinárnej služby odboru 

kynológie a hipológie Prezídia 

Policajného zboru pplk. Ing. Júlia 

Zlejšia. 

Zmluva upravuje pravidlá  

vzájomnej spolupráce univerzity 

a odboru kynológie a hipológie 

Prezídia Policajného zboru. Obidve 

strany chcú participovať pri 

efektívnom transfere poznatkov 

vedy a výskumu do praxe a riešenia 

koncepčných úloh, skvalitňovať 

prípravu odborníkov pre potreby 

rezortu ministerstva vnútra a zo 

strany odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ napomáhať pri procese  vzdelávania študentov 

univerzity s cieľom prepojenia teórie s praxou. Vzájomná spolupráca sa odzrkadlí aj pri 

realizácii odborných aktivít obidvoch subjektov a pri spoločných výskumných projektoch.  

Univerzita, policajní kynológovia i jazdná polícia sa budú navzájom podporovať 

predovšetkým v oblasti vzdelávania formou prednášok pre policajtov a absolvovaním odbornej 

praxe študentov kynológie či študijného programu vzťah človek – zviera a jeho význam 

v canisterapii a hipoterapii. Spolupracovať budú aj pri vypisovaní tém záverečných, 

bakalárskych a diplomových prác, podieľať sa na vypracovávaní ich odborných posudkov 

a hodnotení. UVLF poskytne súčinnosť pri výcviku jazdcov a služobných koní, umožní 

zamestnancom odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ účasť na svojich konferenciách, 

školenia, seminároch a odborných podujatiach. Spoločné možnosti vidia obidve strany aj 

v oblasti vedeckého výskumu, pri konzultačnej a poradenskej činnosti, ale aj pri realizácii 

niektorých projektov. 

 

7. Nový akademický rok 2020/2021 sa začal 21. 9. bez slávnostného otvorenia 

 

Otvorenie akademického roku 2020/2021 bolo nakoniec úplne iné, ako sme boli 

zvyknutí počas celých desaťročí existencie našej univerzity, rovnako ako neštandardne a za 

neustálych zmien prebiehal celý zimný semester. September a október 2020 bol v znamení 

vyrovnávania sa s opatreniami na zamedzenie postupu pandémie, čo znamenalo zrušenie 

tradičných podujatí, akými doteraz bolo aj slávnostné otvorenie akademického roku. Preto 

akademický rok 2020/2021 sa začal 21. 9. 2020 bez slávnostnej ceremónie.  

Ešte v auguste  prijalo vedenie na svojom zasadnutí pokyny pre študentov k začiatku 

akademického roku 2020/2021, ktorý sa mal blížiť k štandardnej podobe,  ale s tým, že každý 

študent je povinný elektronicky predložiť čestné vyhlásenie, že nevykazuje príznaky akútneho 

ochorenia, nemá nariadenú karanténu, nebol v kontakte s pozitívnou osobou na ochorenie 

COVID-19, prípadne nenavštívil v posledných 14 dňoch krajinu uvedenú ako vysoko rizikovú. 

Výučba sa aj začala 21. 9. 2020 podľa schváleného rozvrhu a prvé týždne sa štúdium  

uskutočňovalo kombinovaním prezenčnej a dištančnej formy vzdelávania. Vzhľadom na vývoj 
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epidemickej situácie  sa však všetka teoretická výučba transformovala na dištančnú formu. 

Praktické cvičenia na klinických pracoviskách a v laboratóriách sa naďalej realizovali 

prezenčnou formou v malých skupinách s rešpektovaním všetkých dostupných hygienických 

opatrení (rúška, dezinfekcia, rozstupy, skrátené vyučovacie hodiny). Využívali sme skutočnosť, 

že časť výučby v našich účelových zariadeniach  mohla byť realizovaná v exteriéri. Študentské 

domovy fungovali tiež  v sprísnenom režime.   

Pandemická situácia sa však zhoršovala, 28. 9. rokoval republikový ústredný krízový 

štáb, na ktorého opatrenia musela reagovať aj univerzita.  Úlohy krízového štábu z jari prevzala 

na seba novokreovaná monitorovacia a koordinačná rada UVLF v Košiciach, ktorá sa stretávala 

vždy, keď sa zmenila epidemiologická situácia v krajine, keď zasadala pandemická komisia, 

permanentný krízový štáb, ústredný krízový štáb, keď zasadala vláda a boli vydávané nové 

usmernenia.  Prvé zasadnutie rady sa konalo  29. 9. 2020, aby v súvislosti s aktuálnou situáciou 

pandémie koronavírusu a prvými študentmi a zamestnancami pozitívnymi či v karanténe prijala 

nové opatrenia. Bol vypracovaný pohotovostný plán na zvládnutie epidémie, ktorý mal 

nahradiť dovtedy používaný tzv. semafor, výučba sa povinne transformovala do online formy 

od 5. 10. 2020, praktické cvičenia v malých skupinách sa mali realizovať v blokoch a čo 

najskôr, a ešte viac sa sprísnil režim na študentských domovoch, ktoré po 23. hodine mali ostať 

úplne uzatvorené.  

Dňa 7. 10. 2020 rada zasadala opäť. Situácia sa zhoršovala a na Slovensku bol 

vyhlásený núdzový stav. Po zvážení, v akej fáze je praktická výučba v jednotlivých ročníkoch 

všetkých študijných programov, keďže študenti 

postupne odchádzali na dištančnú výučbu či prípravu na 

štátne skúšky, bolo rozhodnuté pokračovať 

v kombinovanej výučbe. Padlo tiež rozhodnutie, že sa 

štátne záverečné skúšky budú realizovať kombinovane, 

t. j. prezenčne, v prípade karantény študenta online 

formou. So zhoršovaním vývoja pandémie 

koronavírusu bolo nutné veľmi skoro opäť prehodnotiť 

fungovanie univerzity. Monitorovacia a koordinačná 

rada UVLF v Košiciach sa dňa 12. 10. 2020 znovu 

stretla, aby rozhodla o ďalších opatreniach 

v nadväznosti na zasadnutie pandemickej komisie 

a ústredného krízového štábu SR.  Na základe prijatých 

opatrení sa od 13. 10. 2020  prešlo na dištančnú formu 

výučbu s tým, aby  študenti 6. ročníkov dokončili 

klinické rotácie a klinické praxe pre 5. a 6. ročník sa 

mali realizovať podľa usmernenia prednostov kliník 

v skupinách max. do 4 študentov s prísnymi bezpečnostnými opatreniami. Zo ŠD sa do 16. 10. 

museli vysťahovať všetci študenti, okrem zahraničných, jedáleň mohla  vydávať stravu len 

v balíčkoch. 

Ani tieto opatrenia nestačili, opäť ich bolo treba sprísňovať. Dňa  23. 10. 2020 sa na 

zasadnutí rady v  nadväznosti na uznesenie vlády SR o zatvorení stredných a vysokých škôl  

riešilo, ako zabezpečiť štátne skúšky pre 6. ročník študijného programu všeobecné veterinárske 

lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku. Tie sa mali uskutočniť v pôvodnom termíne 26. – 

29. 10. 2020, ale už výhradne  dištančnou formou. Rozhodlo sa tiež, že sa na univerzite  mení 

organizácia klinických rotácií pre 6. ročník študijného programu všeobecné veterinárske 

lekárstvo v slovenskom aj v anglickom jazyku. Tie sa presunuli  o mesiac  a v novembri sa tak 

realizovali teoretické predmety, ktoré boli plánované na január. Z toho dôvodu sa tiež posunuli 

termíny nasledujúcich štátnych skúšok. Uznesenie vlády vyhlásilo zákaz vychádzania od 24. 

10. do 2. 11., neskôr bol zákaz predĺžený o týždeň, preto bolo potrebné tiež upraviť podmienky 
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dochádzania do zamestnania, čo si vyžadovalo preukázať sa  negatívnym testom z celoplošného 

testovania obyvateľov Slovenska na COVID-19, ktoré sa konalo v dňoch 31. 10. a 1. 11. 

Vychádzajúc z týchto skutočností sa museli odmedziť, resp. zmeniť pravidlá prevádzky 

jednotlivých pracovísk. Študenti museli školu opäť opustiť. 

 

8. Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., získala v ankete denníka Košice:dnes  titul 

Osobnosť roka 2019 a Žena roka 2019 

 

Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., vedúca Centra experimentálnej a klinickej 

regeneračnej medicíny UVLF, v ankete denníka Košice:dnes získala titul Osobnosť roka 2019 

a Žena roka 2019. K úspechu jej 29. 9. v mene celej univerzity zablahoželala rektorka 

UVLF  prof. Mojžišová  a všetci členovia vedenia univerzity. 

Naša univerzita sa v tejto ankete za rok 2017 dostala do finále a získala druhé miesto.  

Doc. Čížková ako osoba získala dve ceny – osobnosť roka i žena roka. Nie je to len prezentácia 

jednej osoby, ale celej univerzity, ktorú pani docentka zviditeľnila v košickom regióne. Získala 

ocenenie, ktoré sa nedá ovplyvniť, lebo je  to názor Košičanov a znamená, že výsledky výskumu 

a vedeckej práce si občania všímajú aj za bránami našej školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Odovzdanie PhD. diplomov v aule univerzity  13. 10. 

 

10. Podpis memoranda o spolupráci so zvieracou ombudsmankou  10. 12. 

 

Memorandum o spolupráci podpísali 10. 12. 2020 rektorka prof. Jana 

Mojžišová a zvieracia ombudsmanka Mgr. Zuzana Stanová. Pri stretnutí na univerzitnej pôde 

tak vyjadrili spoločné presvedčenie o nutnosti aktívnej spolupráce pri zlepšovaní podmienok 

v oblasti ochrany zvierat a prírody. Obidve strany majú záujem o komplexné riešenie otázok 

širšej spoločenskej povahy, preto chcú pri plnení svojich úloh úzko spolupracovať.  



21 

 

Cieľom spolupráce je dosiahnutie pozitívnych zmien v oblasti ochrany zvierat, ich 

pohody, chovu a dobrých životných podmienok, ale aj zvyšovanie úrovne právneho vedomia 

a edukácie v oblasti ochrany prírody a ochrany zvierat. Obidve strany si budú poskytovať 

maximálnu súčinnosť a spolupracovať budú na princípe dobrovoľnosti a bezodplatnosti. Budú 

si poskytovať materiály, ktoré sa týkajú problematiky ochrany, zdravia a pohody zvierat 

a prírody, vymieňať si relevantné odborné poznatky o vývoji v rôznych oblastiach záujmu. 

Pôjde hlavne o poskytovanie stanovísk a posudkov, okrem iného aj vo veciach obzvlášť 

závažného týrania a zanedbania zvierat, ale aj pri tvorbe a novelizácii legislatívy vo veterinárnej 

oblasti. Obidve strany očakávajú aktívnu účasť na prednáškach a podujatiach, ktoré budú 

organizovať, zvlášť na tých, ktoré sa týkajú legislatívy súvisiacej s ochranou a zdravím zvierat. 

Odborná spolupráca sa bude týkať zdravia a pohody zvierat, výskumných projektov, 

workshopov, tematických krúžkov či vzdelávacích podujatí. Obidva subjekty sa chcú spoločne 

uchádzať aj o granty z cezhraničných fondov.  

Zvieracia ombudsmanka zdôraznila, že zoskupenie ochranárskych organizácií pomáha 

zvieratám predovšetkým formami, ktoré zahŕňajú disciplíny v oblasti práva a legislatívy. Za 

desať rokov existencie zvieracieho ombudsmana sa téma násilia na zvieratách rozmohla 

v mediálnom priestore i v priestore sociálnych sietí a je nevyhnutné objektivizovať ju, prinášať 

pri návrhoch na riešenie komplexné a vedecky podložené argumenty.   

Zvieracia ombudsmanka i zástupcovia univerzity sa zhodli, že problémov, ktoré treba 

riešiť v spolupráci s orgánmi štátnej správy, kriminalistami i vyšetrovateľmi závažných 

protiprávnych konaní, je vo veterinárnej oblasti veľmi veľa. Týkajú sa aktívneho či pasívneho 

týrania a zanedbávania, ale aj pytliactva, poškodzovania rastlín a živočíchov, organizovania 

zápasov so zvieratami, zneužívania vlastníctva, chovu exotických zvierat. Vo väčšine prípadov 

ide o súbeh viacerých činov. Práve pri ich dokazovaní je dôležité odborné posudzovanie, ktoré 

nemôže byť spochybnené. Za mimoriadne dôležitý považujú obidve strany aj odborný vplyv 

na legislatívny proces v tejto oblasti. V praxi sa často stáva, že návrhy sa v legislatívnom 

procese deformujú, podoba zákona sa od prvého po tretie čítanie diametrálne posúva a výsledná 

právna norma nepomáha, ale poškodzuje. Odborná diskusia v parlamente chýba, alebo nie je 

dostatočná. Univerzita je pripravená poskytnúť odborné expertízy, posudky, vstupovať do 

pripomienkového konania v konkrétnych prípadoch a pri legislatívnych zmenách, ktoré sa 

týkajú problematiky zdravia a pohody zvierat. 
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Na stretnutí sa zúčastnili aj prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou prof. 

MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD., z katedry verejného 

veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, MVDr. Ladislav Molnár, PhD., z kliniky vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice, MVDr. Vladimír 

Hisira, PhD., z kliniky prežúvavcov, a MVDr. Martina Karasová z kliniky malých zvierat. 

V rozsiahlej diskusii so zvieracou ombudsmankou hovorili o konkrétnych možnostiach 

spolupráce obidvoch subjektov.    

 

Významné návštevy: 

 

1. Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej 7. 2. 

 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila 7. 2. 2020 UVLF v Košiciach. Pred 

budovou rektorátu ju s kyticou kvetov privítala rektorka Jana Mojžišová. Prehliadka univerzity 

a návšteva niektorých jej pracovísk bola súčasťou dvojdňového regionálneho výjazdu hlavy 

štátu v Košickom kraji. 

Sprievod pani prezidentky tvorili vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál, 

poradca prezidentky SR pre životné prostredie a občiansku spoločnosť Juraj Rizman, poradca 

prezidentky SR pre vnútornú politiku Marián Leško,  poradkyňa prezidentky SR pre ľudské a 

menšinové práva Jarmila Lajčáková, hovorca prezidentky SR Martin Strižinec, riaditeľka 

odboru komunikácie Martina Goffová, riaditeľka sekretariátu prezidentky SR Petra 

Stoláriková, Ivona Podolanová Klementová a Juraj Kačur z odboru vnútornej politiky a Viera 

Sotáková z košického pracoviska prezidentskej kancelárie.  
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Partnermi na úvodnom stretnutí v zasadačke rektorátu im boli rektorka Jana Mojžišová, 

prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko, prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť 

a doktorandské štúdium Juraj Pistl, prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality Jozef Nagy, 

prorektorka pre klinickú činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová, kvestor Róbert Schréter, 

predseda akademického senátu Peter Lazár, predseda rady ZO OZ PŠaV Michal Toropila, 

kancelárka Ľudmila Kundríková a hovorkyňa Zuzana Bobriková.  

Na  úvodnom stretnutí s vedením univerzity rektorka Jana Mojžišová predstavila jedinú 

vysokú školu, ktorá na Slovensku vzdeláva veterinárnych lekárov a jednu z dvoch, ktorá 

vychováva farmaceutov. Zdôraznila vysoký kredit univerzity a jej špičkové postavenie medzi 

európskymi veterinárskymi školami, čo potvrdili medzinárodné hodnotenia. Už takmer tri 

desaťročia sa na UVLF vyučuje aj v angličtine, viac ako štvrtina z dvetisíc poslucháčov 

univerzity absolvuje štúdium vo svetovom jazyku. Rektorka UVLF zdôraznila významné 

postavenie univerzity vo vede a výskume, predovšetkým vo výskume infekčných 

i neinfekčných chorôb, regeneračnej medicíny, 

ale aj hygieny a bezpečnosti potravín. Upozornila 

na celosvetovo podporovaný koncept jedného 

zdravia, ktorý sa sústreďuje na vzájomný vzťah 

zdravia zvierat a ľudí i kvality životného 

prostredia.  

Pri svojej návšteve sa pani prezidentka 

zaujímala aj o najväčšie výzvy, ktorým univerzita 

čelí. V tejto súvislosti rektorka UVLF upozornila 

predovšetkým na poddimenzovaný stav vedy 

a výskumu, čo prináša problémy pri jeho 

materiálnom zabezpečení, ale aj pri motivácii 

pedagogických, vedeckých a výskumných 

pracovníkov k novým aktivitám. Témou záujmu 

hlavy štátu bola aj aktuálna hrozba vírusových 

ochorení, ktoré sa šíria svetom. Úzka spolupráca 

odborníkov z oblasti humánnej a veterinárnej 
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medicíny je z tohto pohľadu kľúčová, pretože podľa štatistík sa každý rok objaví vo svete päť 

nových ľudských chorôb a tri z nich sú živočíšneho pôvodu.  

Prezidentka Zuzana Čaputová si prezrela kliniku malých zvierat aj kliniku vtákov, 

exotických a voľne žijúcich zvierat. Sledovala prácu lekárov v operačnej sále, v jednotlivých 

ambulanciách, ale napríklad aj na pracovisku fyzioterapie, kde absolvujú rehabilitáciu 

dlhodobo chorí pacienti.  

Pani prezidentka po návšteve UVN vyjadrila nadšenie z informácií, ktoré  sa dozvedela 

o univerzite, ale okrem čísel a dát, ktoré považovala za unikátne, bola pre ňu  návšteva 

veterinárnej 

nemocnice aj vizuálny 

zážitok. Ocenila, že 

študenti majú možnosť 

učiť sa v praxi, priamo 

so zvieratami. Zaujala 

ju hlavne efektivita 

toho, že budúci 

zverolekári sa učia 

priamo v spolupráci 

s lekármi a že je to 

spojené aj 

s výskumom. Bola 

veľmi milo 

prekvapená špičkovou 

úrovňou nemocnice. 
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2. Návšteva štátneho tajomníka ministerstva školstva Ľudovíta  Paulisa 14. 7. 

 

Štátny tajomník Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Ľudovít Paulis absolvoval dvojdňovú 

návštevu východného Slovenska. Jej 

cieľom bolo stretnutie s predstaviteľmi 

vysokých škôl, ktoré tu pôsobia. Dňa 14. 

7. 2020 ho na pôde univerzity privítala 

rektorka prof. Jana Mojžišová.  

V spoločnosti prorektorov MVDr. 

Martina Tomka, prof. Juraja Pistla, prof. 

Jozefa Nagya, prof. Zity Faixovej, prof. 

Alexandry Trbolovej a zástupcov 

vedeckej obce doc. Daše Čížkovej a doc. 

Mangesha Bhideho sa zoznámil 

s históriou školy, medzinárodnou 

akreditáciou, možnosťami štúdia aj 

jednotlivými študijnými programami na 

všetkých stupňoch. Zaujímal sa 

o slovenských i zahraničných študentov 

i kvalitu vzdelávania. Veľkú pozornosť 

venoval vede a výskumu, ktoré univerzita 

rozvíja vo vedeckom parku, výskumných centrách, laboratóriách, centrách excelentnosti i na 

klinických pracoviskách. Prezrel si laboratórium hygieny a technológie mlieka, ktoré na 

univerzite začalo fungovať v decembri minulého roka a Univerzitnú veterinárnu nemocnicu, 

ktorá je súčasťou Medicínskeho univerzitného vedecké parku (MediPark Košice). 

Ľudovít Paulis sa zaujímal o názory vedenia univerzity na nové štandardy, novelu 

zákona o vysokých školách i zákon o kvalite vysokoškolského vzdelávania. Na UVLF sa mu 

veľmi páčilo, mal veľa dojmov jednak z výsledkov vo vede a výskume, v pedagogickej práci, 

ale zaujalo ho aj to, čo súvisí s aktuálnymi témami. Na ministerstve sa pracuje na tom, aby 

vysoké školy prešli na nové štandardy a boli nezávisle akreditované. Naša univerzita už je 

akreditovaná na medzinárodnej úrovni. S takýmito externými akreditáciami síce zákon 

o kvalite ani vysokoškolský zákon nepočítajú, ale evidentne sme tu o krok vpred pred 

legislatívou aj ostatnými vysokými školami. Považuje to za inšpiráciu pri ďalšom kreovaní 

legislatívy.  

Rektorka prof. Mojžišová vyslovila 

očakávanie, aby v novom vysokoškolskom 

zákone bola akceptovaná medzinárodná 

akreditácia vysokých škôl, zvlášť ak ju 

potvrdí medzinárodné uznávaná odborná 

inštitúcia. UVLF dosiahla v roku 2016 

významný úspech na európskej úrovni, keď 

bola po náročnom procese medzinárodnej 

evalvácie a akreditácie Európskej asociácie 

inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie 

(European Association of Establishments 

for Veterinary Education) zaradená 

k dovtedy 11 veterinárskym vzdelávacím 

inštitúciám z celkového počtu 96 so 
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statusom evalvovaná a akreditovaná. Z odborného pohľadu nás to radí medzi európsku špičku. 

Ťažko však dokážeme konkurovať v rôznych všeobecných rebríčkoch, pretože sme pomerne 

malá monofakultná, úzko špecializovaná univerzita. Diskriminuje nás to pri súčasnom 

hodnotení vysokých škôl, pretože kvantitatívne nedokážeme konkurovať. Ak sa však hodnotí 

kvalita vedy a výskumu či tvorivej práce, sme veľmi vysoko.  

 

3. Návšteva predsedu SAV Pavla Šajgalíka 21. 7. 

 

4. Návšteva nórskeho veľvyslanca Terje Theodor Nervika 18. 9. 

 

Mimoriadny a splnomocnený 

veľvyslanec Nórskeho kráľovstva 

Terje Theodor Nervik navštívil 

18. 9. 2020 našu univerzitu. 

Hlavným cieľom jeho návštevy 

bolo overenie podmienok, v akých 

sa v novom akademickom roku 

budú pripravovať nórski študenti. 

Ambasádu v  súvislosti 

s  pandémiou koronavírusu 

kontaktovalo  množstvo študentov 

a ich rodičov v obave, či môžu 

pricestovať a či budú môcť 

v prípade potreby aj odcestovať. 

Boli zvedaví na aktuálnu situáciu 

na Slovensku a opatrenia, ktoré 

súvisia s ochranou zdravia.  

Nórsky veľvyslanec sa v sprievode svojej novej zástupkyne Mariann Ruud Hagen a 

politickej a kultúrnej referentky Lívie Cseresovej stretol s vedením univerzity. Rektorka Jana 

Mojžišová, prorektor pre vzdelávanie Martin Tomko, ale aj ďalší prorektori veľmi podrobne 

informovali o prijatých opatreniach, prísnych hygienických pravidlách a organizácii nového 

akademického roka, ktorý sa na UVLF začína v pondelok 21. septembra. Rektorka UVLF 

ubezpečila nórskeho ambasádora, že škola robí maximum pre bezpečnosť študentov. 

Nórski študenti si už v závere letného semestra mohli vybrať, či štátne skúšky absolvujú 

prezenčne, alebo dištančne. Online štátnice boli prenášané aj na webových stránkach univerzity, 

čo sa osvedčilo a splnili sa 

tým všetky zákonné 

náležitosti. Podobne sa 

univerzita snažila zachovať 

aj pri organizovaní 

promócií. Veľvyslanec 

ocenil, že univerzita má 

veľmi podrobne 

vypracovaný systém 

opatrení a pravidiel, ktoré 

musia študenti dodržiavať 

i to, že s nimi neustále 

komunikuje.   
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Účasť univerzity na významných medzinárodných podujatiach: 

 

1. Európska výmenná sieť veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST –  

Veterinary Network of European Student and Staff Transfer) – výročná konferencia – 

online 10. 9. 

 

2. Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP – European Association of 

Faculties of Pharmacy) – výročná konferencia –  online 9. 11. 

 

3. Európske združenie inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie (EAEVE – European 

Association of Establishments for Veterinary Education) –  výročná konferencia –  

online 3. 12. 

 

Významné vedecko-odborné podujatia: 

 

1. Seminár doktorandov –  online 12. – 13. 11. 

 

Významné spoločenské a športové podujatia: 

 

1. Celoslovenský veterinárny ples v Košiciach 17. 1.  

 

 Celoslovenský veterinárny ples 2020 sa v košickom Dome umenia uskutočnil 17. 1. 

2020. Jeho organizátorom bola  UVLF v Košiciach v spolupráci so Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou SR a Komorou veterinárnych lekárov SR. Tradičné spoločenské 

podujatie symbolicky spojilo celoslovenskú veterinársku obec, čo vo svojich príhovoroch 

potvrdili aj rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., ústredný riaditeľ ŠVPS 

prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., a prezidentka KVL MVDr. Silvia Štefáková. Plesový večer si 

vychutnali aj mnohí hostia, medzi nimi napríklad rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prof. 

RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Technickej univerzity Košice Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., či prezidentka Komory veterinárnych lekárov Českej republiky MVDr. Radka 

Vaňousová a ďalší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. II. ročník  maškarného plesu 24. 1. 

 

3. XII. ročník súťaže v bowlingu  o Pohár Akademického senátu UVLF 6. 2. 

 

4. XXXV. ročník jazdeckých pretekov o Cenu rektorky a Pohár primátora mesta Košice 

12. – 13. 9. 
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Významné výsledky tvorivej  činnosti 2020 

 

Medzi významné výsledky výskumnej činnosti v roku 2020 sú zaradené vedecké 

monografie  vydané v domácich vydavateľstvách a kapitoly v zahraničných vydavateľstvách, 

ako aj vedecké práce s IF  3 a patent. 

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) 

AAB01 MARCINČÁK, Slavomír. Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na 

zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa: inauguračná práca. Rec. 

Jozef Golian, Pavel Naď. 1. vyd. Košice  UVLF v Košiciach, 2020. 64 s. [3,66AH]. 

ISBN 978-80-8077-660-2. 

AAB02   ĎURIŠIN, Vladimír - ANDERLOVÁ, Petra - BÖHME, Hana - BYSTRICKÝ, Peter 

- DUPAL, Jiří - FILIP, Ladislav - GERNEŠ, Josef - HUPKA, Martin - JÁNSKY, 

Luboš - KLOUBEK, Martin - KOPENCOVÁ, Dagmar - KOTTFEROVÁ, Jana - 

KOZÁK, Petr - LACKOVÁ, Zuzana - MIHOK, Tomáš - ONDOVČÍK, Michal - 

PALUŠEKOVÁ, Barbora - RULC, Jiří - SAHULOVÁ, Jana - VARGA, Ján - 

VLČEK, Jan - TATARKO, Zoltán. Systém policajnej kynológie. Rec. Peter Korim, 

Jozef Meteňko, Jerguš Sivoš. 1. vyd. Košice: UVLF v Košiciach, 2020. 458 s. ISBN 

978-80-8077-669-5. 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 

ABC01   BALÁŽ, Matej - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - KOVÁČOVÁ, Mária - SALAYOVÁ, 

Aneta - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Green and Bio-Mechanochemical Approach to Silver 

Nanoparticles Synthesis, Characterization and Antibacterial Potential. In PRASAD, 

Ram - SIDDHARDHA, Busi - DYAVAIAH, Madhu. Nanostructures for 

Antimicrobial and Antibiofilm Applications. 1. vyd. - Berlin : Springer, 2020. ISBN 

978-3-030-40336-2, s. 145-183. 

 

Vedecké publikácie v uverejnené časopisoch s IF vyšším ako 3.00 v kategóriách ADC 

a ADM (42) 

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (26) 

ADC01   ČÍŽKOVÁ, Dáša - MURGOCI, Adriana - Natalia - CUBINKOVÁ, Veronika - 

HUMENÍK, Filip - MOJŽIŠOVÁ, Zuzana - MALOVESKÁ, Marcela - ČÍŽEK, Milan 

- FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Spinal cord injury: Animal models, 

imaging tools and the treatment strategies. In Neurochemical Research. ISSN 0364-

3190, 2020, vol. 45, no. 1, p. 134-143. (2019: 3.038 - IF, 2.955 - IF 5y, 113 - H-index, 

0.910 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q). 

ADC02   MURGOCI, Adriana - Natalia - BAČIAK, Ladislav - CUBINKOVÁ, Veronika - 

SMOLEK, Tomáš - TVRDÍK, Tomáš - JURÁNEK, Ivo - KAFKA, Jozef - 

ČÍŽKOVÁ, Dáša. Diffusion tensor imaging: Tool for tracking injured spinal cord 

fibres in rat. In Neurochemical Research. ISSN 0364-3190, 2020, vol. 45, no. 1, p. 

180-187. (2019: 3.038 - IF, 2.955 - IF 5y, 113 - H-index, 0.910 - SJR, Q1 - SJR Best 

Q, Q3 - JCR Best Q). 

ADC03   BOCIAN, Aleksandra - CISZKOWICZ, Ewa - HUS, Konrad Kamil - 

BUCZKOWICZ, Justyna - LECKA-SZLACHTA, Katarzyna - PIETROWSKA, 

Monika - PETRILLA, Vladimír - PETRILLOVÁ, Monika - LEGÁTH, Ľubomír - 

LEGÁTH, Jaroslav. Antimicrobial activity of protein fraction from Naja ashei venom 

against Staphylococcus epidermidis. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, 

no. 2, art. no. 293, p. [1-19]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - H-index, 0.698 - 

SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 
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ADC04   MERTINKOVÁ, Patrícia - KULKARNI, Amod - KÁŇOVÁ, Evelína - BHIDE, 

Katarína - TKÁČOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. A simple and rapid 

pipeline for identification of receptor-binding sites on the surface proteins of 

pathogens. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2020, vol. 10, no., art. no. 1163, p. 

[1-13]. (2019: 3.998 - IF, 4.576 - IF 5y, 179 - H-index, 1.341 - SJR, Q1 - SJR Best Q, 

Q1 - JCR Best Q). 

ADC05   MURGOCI, Adriana - Natalia - DUHAMEL, Marie - RAFFO-ROMERO, Antonella 

- MALLAH, Khalil - ABOULOUARD, Soulaimane - LEFEBVRE, Christophe - 

KOBEISSY, Firas - FOURNIER, Isabelle - ŽILKOVÁ, Monika - MADEROVÁ, 

Denisa - ČÍŽEK, Milan - ČÍŽKOVÁ, Dáša - SALZET, Michel. Location of neonatal 

microglia drives small extracellular vesicles content and biological functions in vitro. 

In Journal of Extracellular Vesicles. ISSN 2001-3078, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 

1727637, p. [1-18]. (2019: 14.976 - IF, 56 - H-index, 5.274 - SJR, Q1 - SJR Best Q, 

Q1 - JCR Best Q). 

ADC06   KLEMPOVÁ, Tatiana - SLANÝ, Ondrej - ŠIŠMIŠ, Michal - MARCINČÁK, 

Slavomír - ČERTÍK, Milan. Dual production of polyunsaturated fatty acids and beta-

carotene with Mucor wosnessenskii by the process of solid-state fermentation using 

agro-industrial waste. In Journal of biotechnology. ISSN 0168-1656, 2020, vol. 311, 

no., p. 1-11. (2019: 3.503 - IF, 3.185 - IF 5y, 147 - H-index, 0.992 - SJR, Q1 - SJR 

Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADC07   MAJEROVÁ, Petra - HANES, Jozef - OLEŠOVÁ, Dominika - SINSKÝ, Jakub - 

PILIPČINEC, Emil - KOVÁČ, Andrej. Novel Blood-Brain Barrier Shuttle Peptides 

Discovered through the Phage Display Method. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2020, 

vol. 25, no. 4, art. no. 874, p. [1-16]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - H-index, 

0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADC08   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOCHNÁČOVÁ, Evelína - PUNIT, Tyagi - KIŠŠOVÁ, 

Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Comprehensive mapping of the cell response to 

E. coli infection in porcine intestinal epithelial cells pretreated with exopolysaccharide 

derived from Lactobacillus reuteri. In Veterinary Research. ISSN 0928-4249, 2020, 

vol. 51, no. 1, art. no. 49, p. [1-13]. (2019: 3.357 - IF, 3.432 - IF 5y, 99 - H-index, 

1.425 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC09   ORIŇAKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka - KRÁLOVÁ, Zuzana Orságová - 

HAVEROVÁ, Lucia - ORIŇAK, Andrej - MASKAĽOVÁ, Iveta - KUPKOVÁ, 

Miriam - DŽUPON, Miroslav - BALÁŽ, Matej - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - 

SOPČÁK, Tibor - ZUBRIK, Anton - ORIŇAK, Michal. Evaluation of mechanical 

properties and hemocompatibility of open cell iron foams with polyethylene glycol 

coating. In Applied Surface Science. ISSN 0169-4332, 2020, vol. 505, no., art.no. 

144634, p. [1-12]. (2019: 6.182 - IF, 5.141 - IF 5y, 174 - H-index, 1.230 - SJR, Q1 - 

SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC10   KOVÁČ, Ivan - MELEGOVÁ, Nikola - ČOMA, Matúš - TAKÁČ, Peter - 

KOVÁČOVÁ, Katarína - HOLLÝ, Martin - ĎURKÁČ, Ján - URBAN, Lukáš - 

GURBÁĽOVÁ, Miriam - ŠVAJDLENKA, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - 

ZAJÍČEK, Róbert - SZABÓ, Pavol - MUČAJI, Pavel - GÁL, Peter. Aesculus 

hippocastanum L. extract does not induce fibroblast to myofibroblast conversion but 

increases extracellular matrix production in vitro leading to increased wound tensile 

strength in rats. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 8, art. no. 1917, p. 

[1-14]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, 

Q2 - JCR Best Q). 

ADC11   ŽID, Lukáš - ZELEŇÁK, Vladimír - GIRMAN, Vladimír - BEDNARČÍK, Jozef - 

ZELEŇÁKOVÁ, Adriana - SZŰCSOVÁ, Jaroslava - HORNEBECQ, Virginie - 
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HUDÁK, Alexander - ŠULEKOVÁ, Monika - VÁHOVSKÁ, Lucia. Doxorobicin as 

cargo in a redox-responsive drug delivery system capped with water dispersible ZnS 

nanoparticles. In RSC Advances. ISSN 2046-2069, 2020, vol. 10, no. 27, p. 15825-

15835. (2019: 3.119 - IF, 3.098 - IF 5y, 128 - H-index, 0.736 - SJR, Q1 - SJR Best Q, 

Q2 - JCR Best Q). 

ADC12   MURGOCI, Adriana - Natalia - CARDON, Tristan - ABOULOUARD, Soulaimane - 

DUHAMEL, Marie - FOURNIER, Isabelle - ČÍŽKOVÁ, Dáša - SALZET, Michel. 

Reference and ghost proteins identification in rat C6 glioma extracellular vesicles. In 

iScience. ISSN 2589-0042, 2020, vol. 23, no. 5, art. no. UNSP 101045, p. [1-10]. 

(2019: 4.447 - IF, 4.452 - IF 5y, 15 - H-index, 1.707 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - 

JCR Best Q). 

ADC13   PIEŠŤANSKÝ, Juraj - OLEŠOVÁ, Dominika - GALBA, Jaroslav - MARÁKOVÁ, 

Katarína - PARRÁK, Vojtech - SEČNÍK, Peter - SEČNÍK, Peter Jr. - KOVÁČECH, 

Branislav - KOVÁČ, Andrej - ZELINKOVÁ, Zuzana - MIKUŠ, Peter. Profiling of 

Amino Acids in Urine Samples of Patients Suffering from inflammatory bowel 

disease by capillary electrophoresis-mass spectrometry. In Molecules. ISSN 1420-

3049, 2019, vol. 24, no. 18, art. no. 3345, p. [1-16]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 

131 - H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADC14   BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - STRAPÁČ, Imrich - BALÁŽ, Matej - SALAYOVÁ, 

Aneta. A brief overview on antioxidant activity determination of silver nanoparticles. 

In Molecules. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 14, art. no. 3191, p. [1-25]. (2019: 

3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best 

Q). 

ADC15   VIKARTOVSKÁ, Zuzana - KURICOVÁ, Mária - FARBÁKOVÁ, Jana - LIPTÁK, 

Tomáš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HUMENÍK, Filip - MAĎARI, Aladár - 

MALOVESKÁ, Marcela - SYKOVÁ, Eva - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Stem cell conditioned 

medium treatment for canine spinal cord injury: pilot feasibility study. In 

International Journal of Molecular Sciences. ISSN 1422-0067, 2020, vol. 21, no. 14, 

art. no. 5129, p. [1-21]. (2019: 4.556 - IF, 4.653 - IF 5y, 140 - H-index, 1.317 - SJR, 

Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC16   VATAŠČINOVÁ, Tatiana - PIPOVÁ, Monika - FRAQUEZA, Maria Joao - MAĽA, 

Pavel - DUDRIKOVÁ, Eva - DRÁŽOVSKÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Short 

communication: Antimicrobial potential of Lactobacillus plantarum strains isolated 

from Slovak raw sheep milk cheeses. In Journal of Dairy Science. ISSN 0022-0302, 

2020, vol. 103, no. 8, p. 6900-6903. (2019: 3.333 - IF, 3.432 - IF 5y, 180 - H-index, 

1.440 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC17   BALÁŽ, Matej - GOGA, Michal - HEGEDUŠ, Michal - DANEU, Nina - 

KOVÁČOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - 

BAČKOR, Martin. Biomechanochemical solid-state synthesis of silver nanoparticles 

with antibacterial activity using lichens. In ACS Sustainable Chemistry & 

Engineering. ISSN 2168-0485, 2020, vol. 8, no. 37, p. 13945-13955. (2019: 7.632 - 

IF, 7.741 - IF 5y, 85 - H-index, 1.766 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC18   GREGOVÁ, Gabriela - KMEŤ, Vladimír. Antibiotic resistance and virulence of 

Escherichia coli strains isolated from animal rendering plant. In Scientific Reports. 

ISSN 2045-2322, 2020, vol. 10, no., art. no. 17108, p. [1-7]. (2019: 3.998 - IF, 4.576 

- IF 5y, 179 - H-index, 1.341 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). 

ADC19   TÓTHOVÁ, Csilla - KARASOVÁ, Martina - BLAŇAROVÁ, Lucia - 

FIALKOVIČOVÁ, Mária - NAGY, Oskar. Differences in serum protein 

electrophoretic pattern in dogs naturally infected with Babesia gibsoni and Babesia 

canis. In Scientific Reports. ISSN 2045-2322, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 18904, p. 
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[1-9]. (2019: 3.998 - IF, 4.576 - IF 5y, 179 - H-index, 1.341 - SJR, Q1 - SJR Best Q, 

Q1 - JCR Best Q). 

ADC20   ŽID, Lukáš - ZELEŇÁK, Vladimír - ALMÁŠI, Miroslav - ZELEŇÁKOVÁ, Adriana 

- SZÜCSOVÁ, Jaroslava - BEDNARČÍK, Jozef - ŠULEKOVÁ, Monika - HUDÁK, 

Alexander - VÁHOVSKÁ, Lucia. Mesoporous silica as a drug delivery system for 

naproxen: influence of surface functionalization. In Molecules. ISSN 1420-3049, 

2020, vol. 25, no. 20, art. no. 4722, p. [1-16]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - 

H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADC21   SOWA, Patrycja - MARCINČÁKOVÁ, Dana - MILEK, Michal - SIDOR, Ewelina - 

LEGÁTH, Jaroslav - DZUGAN, Malgorzata. Analysis of cytotoxicity of selected 

Asteraceae plant extracts in real time, their antioxidant properties and polyphenolic 

profile. In Molecules. ISSN 1420-3049, 2020, vol. 25, no. 23, art. no. 5517, p. [1-14]. 

(2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - 

JCR Best Q). Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/1420-

3049/25/23/5517/htm>. 

ADC22   VEREBOVÁ, Valéria - BENEŠ, Jiří - STANIČOVÁ, Jana. Biophysical 

characterization and anticancer activities of photosensitive phytoanthraquinones 

represented by hypericin and its model compounds. In Molecules. ISSN 1420-3049, 

2020, vol. 25, no. 23, art. no. 4666, p. [1-21]. (2019: 3.267 - IF, 3.589 - IF 5y, 131 - 

H-index, 0.698 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADC23   VAŠKOVÁ, Janka - VAŠKO, Ladislav - MUDROŇ, Pavol - HAUS, Martin - 

ŽATKO, Daniel - KREMPASKÁ, Klára - STUPÁK, Marek. Effect of humic acids on 

lead poisoning in bones and on a subcellular level in mitochondria. In Environmental 

Science and Pollution Research. ISSN 0944-1344, 2020, vol. 27, no. 32, p. 40679-

40689. (2019: 3.056 - IF, 3.306 - IF 5y, 98 - H-index, 0.788 - SJR, Q2 - SJR Best Q, 

Q2 - JCR Best Q). 

ADC24   VALENČÁKOVÁ, Alexandra - SUČIK, Monika. Alternatives in molecular 

diagnostics of encephalitozoon and enterocytozoon infections. In Journal of fungi. 

ISSN 2309-608X, 2020, vol. 6, no. 3, art. no. 114, p. [1-18] (2019: 4.621 – IF) 

ADC25   BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BALÁŽ, Matej - BABULA, Petr. Zinc oxide nanoparticles 

damage tobacco BY-2 cells by oxidative stress followed by processes of autophagy 

and programmed cell death. In Nanomaterials. ISSN 2079-4991, 2020, vol. 10, no. 6, 

art. no. 1066, p. [1-25]. (2019: 4.324 – IF) 

ADC26   KUBACKOVÁ, Jana - IVÁNYI, Gergely T. - KAŽÍKOVÁ, Veronika - 

STREJČKOVÁ, Alena - HOVAN, Andrej - ŽOLDÁK, Gabriel - VIZSNYICZAI, 

Gaszton - KELEMEN, Lóránd - TOMORI, Zoltán - BÁNÓ, Gregor. Bending 

dynamics of viscoelastic photopolymer nanowires. In Applied Physics Letters. ISSN 

0003-6951, 2020, vol. 117, no. 1, art. no. 013701, p. [1-4]. (2019: 3.597 – IF) 

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (16) 

ADM01  KELLO, Martin - TAKÁČ, Peter - KUBATKA, Peter - KURUC, Tomáš - 

PETROVÁ, Klaudia - MOJŽIŠ, Ján. Oxidative stress-induced DNA damage and 

apoptosis in clove buds-treated MCF-7 cells. In Biomolecules. ISSN 2218-273X, 

2020, vol. 10, no. 1, art. no. 139, p. [1-15]. (2019: 4.082 - IF, 44 - H-index, 1.614 - 

SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM02  TAKÁČ, Peter - KELLO, Martin - VILKOVÁ, Mária - VAŠKOVÁ, Janka - 

MICHALKOVÁ, Radka - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - MOJŽIŠ, Ján. Antiproliferative 

effect of acridine chalcone is mediated by induction of oxidative stress. In 
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Biomolecules. ISSN 2218-273X, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 345, p. [1-19]. (2019: 

4.082 - IF, 44 - H-index, 1.614 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM03  LAUKOVÁ, Andrea - BINO, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - ŠTROMPFOVÁ, Viola - 

MILTKO, Renata - BELZECKI, Gregorz - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. 

Characterisation of Faecal Staphylococci from Roe Deer (Capreolus capreolus) and 

Red Deer (Cervus elaphus) and Their Susceptibility to Gallidermin. In Probiotics and 

Antimicrobial Proteins. ISSN 1867-1306, 2020, vol. 12, no. 1, p. 302-310. (2019: 

3.533 - IF, 3.204 - IF 5y, 23 - H-index, 0.718 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best 

Q). 

ADM04 POTOCKI, Leszek - BARAN, Aleksandra - OKLEJEWICZ, Bernadetta - SZPYRKA, 

Ewa - PODBIELSKA, Magdalena - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera. Synthetic 

pesticides used in agricultural production promote genetic instability and metabolic 

variability in Candida spp. In Genes. ISSN 2073-4425, 2020, vol. 11, no. 8, art. no. 

848, p. [1-26]. (2019: 3.759 - IF, 3.822 - IF 5y, 41 - H-index, 1.564 - SJR, Q1 - SJR 

Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM05 ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - 

HERTELYOVÁ, Zdenka - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra. The 

application of Lactobacillus reuteri CCM 8617 and flaxseed positively improved the 

health of mice challenged with enterotoxigenic E. coli O149:F4. In Probiotics and 

Antimicrobial Proteins. ISSN 1867-1306, 2020, vol. 12, no. 3, p. 937-951. (2019: 

3.533 - IF, 3.204 - IF 5y, 23 - H-index, 0.718 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best 

Q). 

ADM06 CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - SCHUSTEROVÁ, Petra - BIELIK, 

Bohumil - TOPORČÁK, Juraj - BÍLIKOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. 

Effect of application of probiotic pollen suspension on immune response and gut 

microbiota of Honey bees (Apis mellifera). In Probiotics and Antimicrobial Proteins. 

ISSN 1867-1306, 2020, vol. 12, no. 3, p. 929-936. (2019: 3.533 - IF, 3.204 - IF 5y, 23 

- H-index, 0.718 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM07 KUNA, Ewelina - BOCIAN, Aleksandra - HUS, Konrad Kamil - PETRILLA, 

Vladimír - PETRILLOVÁ, Monika - LEGÁTH, Jaroslav - LEWINSKA, Anna - 

WNUK, Maciej. Evaluation of antifungal activity of Naja pallida and Naja 

mossambica venoms against three candida species. In Toxins. ISSN 2072-6651, 2020, 

vol. 12, no. 8, art. no. 500, p. [1-17]. (2019: 3.531 - IF, 3.832 - IF 5y, 66 - H-index, 

1.034 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q). Dostupné na internete: 

<https://www.mdpi.com/2072-6651/12/8/500/htm>. 

ADM08 HUS, Konrad Kamil - MARCZAK, Lukasz - PETRILLA, Vladimír - PETRILLOVÁ, 

Monika - LEGÁTH, Jaroslav - BOCIAN, Aleksandra. Different research approaches 

in unraveling the venom proteome of naja ashei. In Biomolecules. ISSN 2218-273X, 

2020, vol. 10, no. 9, art. no. 1282, p. [1-12]. (2019: 4.082 - IF, 44 - H-index, 1.614 - 

SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM09 BUJŇÁKOVÁ, Dobroslava - ČUVALOVÁ, Anna - ČÍŽEK, Milan - HUMENÍK, 

Filip - SALZET, Michel - ČÍŽKOVÁ, Dáša. Canine bone marrow mesenchymal stem 

cell conditioned media affect bacterial growth, biofilm-associated Staphylococcus 

aureus and AHL-dependent quorum sensing. In Microorganisms. ISSN 2076-2607, 

2020, vol. 8, no. 10, art. no. 1478, p. [1-14]. (2019: 4.152 - IF, 6 - H-index, Q2 - JCR 

Best Q). Dostupné na internete: <https://www.mdpi.com/2076-2607/8/10/1478>. 

ADM10  LAUKOVÁ, Andrea - STYKOVÁ, Eva - KUBAŠOVÁ, Ivana - STROMPFOVÁ, 

Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MILTKO, Renata - 

BELZECKI, Gregorz - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika. 

Enterocin M-producing Enterococcus faecium CCM 8558 demonstrating probiotic 
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properties in horses. In Probiotics and Antimicrobial Proteins. ISSN 1867-1306, 

2020, vol. 12, no. 4, p. 1555-1561. (2019: 3.533 - IF, 3.204 - IF 5y, 23 - H-index, 

0.718 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q). 

ADM11 HAMED, Ahmed A. - SOLDATOU, Sylvia - QADER, Mallique - ARJUNAN, Subha 

- MIRANDA, Kevin Jace - CASOLARI, Frederica - PAVESI, Coralie - DIYAOLU, 

Oluwatofunmilay A. - THISSERA, Bathini - ESHELLI, Manal - BELBAHRI, 

Lassaad - LUPTÁKOVÁ, Lenka - IBRAHIM, Nabil A. - ABDEL-AZIZ, Mohamed 

S. - EID, Basma M. - GHAREEB, Mosad A. - RATEB, Mostafa E. - EBEL, Rainer. 

Screening fungal endophytes derived from under-explored egyptian marine habitats 

for antimicrobial and antioxidant properties in factionalised textiles. In 

Microorganisms. ISSN 2076-2607, 2020, vol. 8, no. 10, art. no. 1617, p. [1-19]. (2019: 

4.152 - IF, 6 - H-index, Q2 - JCR Best Q). 

ADM12  ZÁVODSKÁ, Monika - FABIANOVÁ, Kamila - MARTONČÍKOVÁ, Marcela - 

RAČEK, Adam - RAČEKOVÁ, Enikö. Low Fos expression in newly generated 

neurons of the main and accessory olfactory bulb following single maternal 

separation. In Stress : The International Journal on the Biology of Stress. ISSN 1025-

3890, 2020, vol. 23, no. 6, p. 678-687. (2019: 3.102 – IF) 

ADM13  KULKARNI, Amod - MOCHNÁČOVÁ, Evelína - MAJEROVÁ, Petra - ČURLÍK, 

Ján - BHIDE, Katarína - MERTINKOVÁ, Patrícia - BHIDE, Mangesh Ramesh. 

Single domain antibodies targeting receptor binding pockets of NadA restrain 

adhesion of Neisseria meningitidis to human brain microvascular endothelial cells. In 

Frontiers in molecular biosciences. ISSN 2296-889X, 2020, vol. 7, no., art. no. 

573281, p. [1-16].  (2019: 4.188 – IF) 

ADM14 GANCARČÍKOVÁ, Soňa - LAUKO, Stanislav - HRČKOVÁ, Gabriela - 

ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - MAĎAR, Marián - 

KOLESÁR FECSKEOVÁ, Lívia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MRAVCOVÁ, 

Kristína - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - NEMCOVÁ, Radomíra - KAČÍROVÁ, Jana - 

STAŠKOVÁ, Andrea - VILČEK, Štefan - BOMBA, Alojz. Innovative animal model 

of DSS-induced ulcerative colitis in pseudo germ-free mice. In Cells. ISSN 2073-4409, 

2020, vol. 9, no. 12, art. no. 2571, p. [1-28].  (2019: 4.366 – IF) 

ADM15  ČOBANOVÁ, Klaudia - VÁRADYOVÁ, Zora - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - 

KUCKOVÁ, Katarína - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - VÁRADY, Marián. Does 

herbal and/or zinc dietary supplementation improve the antioxidant and mineral status 

of lambs with parasite infection? In Antioxidants. ISSN 2076-3921, 2020, vol. 9, no. 

12, art. no 1172, p. [1-16]. (2019: 5.014 – IF) 

ADM16 OLEŠOVÁ, Dominika - GALBA, Jaroslav - PIEŠŤANSKÝ, Juraj - CELUŠÁKOVÁ, 

Hana - REPISKÁ, Gabriela - BABINSKÁ, Katarína - OSTATNÍKOVÁ, Daniela - 

KATINA, Stanislav - KOVÁČ, Andrej. A novel UHPLC-MS method targeting urinary 

metabolomic markers for autism spectrum disorder. In Metabolites. ISSN 2218-1989, 

2020, vol. 10, no. 11, art. no. 443, p. [1-12]. (2019: 5.014 – IF) 

 

Patent 

Patentová listinu č. 288782 zo dňa 6. 10. 2020 na vynález – Probiotický prípravok, 

spôsob jeho prípravy a použitie probiotického prípravku. Pôvodcami sú doc. MVDr. Radomíra 

Nemcová, PhD., prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., a MVDr. Eva Styková, PhD. 
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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 a anglickom 

jazyku sa na UVLF v roku 2020 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 2020 poskytovala  vysokoškolské vzdelávanie  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 veterinárske lekárstvo, 

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

lekárstvo, 

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

lekárstvo, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

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

forma štúdia v rámci študijného odboru veterinárske lekárstvo, 

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

odboru veterinárske lekárstvo. 

 

Študijné programy pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2020 poskytovala vysokoškolské vzdelávanie 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 veterinárske lekárstvo, 

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

veterinárske lekárstvo, 

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

 

Študijné programy pre druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania 

UVLF v roku 2020 poskytovala vysokoškolské vzdelávanie 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 

veterinárske lekárstvo.  

 

Študijné programy pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania  

UVLF v roku 2020 poskytovala nasledovné študijné programy pre tretí stupeň 

vysokoškolského vzdelávania: 

 

I. Študijný odbor veterinárske lekárstvo 

1. študijný program hygiena potravín, denná a externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku, 
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2. študijný program veterinárna morfológia a fyziológia,  denná a externá forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku, 

3. študijný program vnútorné choroby zvierat,  denná a externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku, 

4. študijný program veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia,  denná a externá 

forma štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, 

5. študijný program veterinárne pôrodníctvo a gynekológia,  denná a externá forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku, 

6. študijný program infekčné choroby zvierat,  denná a externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku, 

7. študijný program parazitárne choroby zvierat,  denná a externá forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku, 

8. študijný program súdne a verejné veterinárske lekárstvo,  denná a externá forma štúdia 

v slovenskom a anglickom jazyku, 

9. študijný program výživa zvierat a dietetika,  denná a externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku, 

10. študijný program hygiena chovu zvierat a životné prostredie,  denná a externá forma 

štúdia v slovenskom a anglickom jazyku, 

 

II. Študijný odbor biológia 

1. študijný program mikrobiológia,  denná a externá forma štúdia v slovenskom 

a anglickom jazyku, 

2. študijný program virológia,  denná a externá forma štúdia v slovenskom a anglickom 

jazyku, 

3. študijný program imunológia, denná a externá forma štúdia v slovenskom a anglickom 

jazyku, 

4. študijný program neurovedy, denná a externá forma štúdia v slovenskom a anglickom 

jazyku. 

 

b.   Údaje o študentoch a ich štruktúre 

 

Počty študentov v jednotlivých ročníkoch a študijných programoch uvádzajú Tabuľka 

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

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského vzdelávania) k 31. 10. 2020 bol 1750, 

z toho 313 študentov študujúcich v anglickom jazyku.  

Celkový počet študentov UVLF študujúcich na prvom stupni vysokoškolského 

vzdelávania v roku 2020 bol 263; v slovenskom jazyku študovalo 182 študentov v dennej forme 

a 54 študentov v externej forme štúdia, 27 študentov študovalo v dennej forme štúdia 

v anglickom jazyku.  

V študijnom programe kynológia v dennej forme študovalo 104 študentov, v študijnom 

programe kynológia v externej forme študovalo 40 študentov, v študijnom programe 

bezpečnosť krmív a potravín v dennej forme študovalo 33 študentov, v študijnom programe 

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii v dennej forme študovalo 45 

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

hipoterapii v externej forme študovalo 14 študentov, v študijnom programe náuka o 

živočíchoch v anglickom jazyku 27 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na spojenom prvom a druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania v roku 2020 bol 1472. Všetci študovali v dennej forme štúdia, z 

toho 1186 v slovenskom jazyku a 286 v anglickom jazyku. Z tohto počtu v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo študovalo 702 študentov v slovenskom jazyku a 286 
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v anglickom jazyku, v študijnom programe hygiena potravín študovalo 92 študentov a v 

študijnom programe farmácia študovalo 392 študentov.  

Celkový počet študentov UVLF na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania bol 

15, 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. 2020 a tiež vývoj počtu študentov univerzity v 

rokoch 2015 – 2020. Z uvedených čísel vyplýva, že od roku 2015 bol zaznamenaný mierny 

pokles celkového počtu študentov, avšak v roku 2020 celkový počet študentov mierne stúpol 

a dosahuje úroveň z roku 2017.  

Na prvom stupni vysokoškolského vzdelávania došlo k poklesu počtu študentov v 

dennej forme štúdia aj v externej forme štúdia. K zníženiu počtu študentov prvého stupňa v 

externej forme štúdia došlo z dôvodu platenia školného, organizácie výučby v blokoch 

a prechodu od akademického roku 2016/2017 na 4-ročnú dĺžku štúdia, čo komplikuje štúdium 

pracujúcim študentom. Tento trend pokračoval do roku 2017. V rokoch 2019 a 2020 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 275 študentov študujúcich v slovenskom 

jazyku, čo predstavuje úbytok približne o 19 % oproti roku 2015). V štúdiu v anglickom jazyku 

je opačný trend. Za sledované obdobie zaznamenávame nárast o 12 %. Celkovo za sledované 

obdobie klesol počet študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku v študijných 

programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania o viac než 13 %. 

Celkový počet študentov na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania bol k 31. 

októbru 2020 117 študentov (81 denná a 36 externá forma štúdia), z toho je 82 žien, študujúcich 

v 14 študijných programoch. Okrem toho malo 18 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 20 doktorandov, z toho 15 žien. Počet študentov, ktorí 

štúdium zanechali/boli vylúčení: 7/1.  

Na UVLF v  roku 2020 študovalo 9 zahraničných doktorandov: MVDr. Pantelis 

Komodoros (Cyprus), školiteľ Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. (UVLF); MVDr. 

Maciej Gogulsky (Poľsko), školiteľ MVDr. Viola Strompfová, PhD. (Parazitologický ústav 

SAV, Košice); Alicja Matysiak (Poľsko), školiteľ prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD. 

(UVLF), MVDr. Hana Zborovská (ČR), školiteľ prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc. (UVLF) 

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

Tamil Sundaram (India), školiteľ prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. (UVLF); Mgr. Jorge Peinado 

(Španielsko) a Mgr. Punit Tyagi (India), školiteľ doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. (UVLF); 

MVDr. Sandra Mihaljevičová (Chorvátsko), školiteľ PharmDr. Andrej Kováč, PhD. 

(Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave).   

Vysokoškolské vzdelávanie na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania  

v slovenskom a anglickom jazyku bola na UVLF v roku 2020 realizovaná  

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

štúdia, v rámci ktorých pracovalo 14 odborových komisií, vedených osobami zodpovednými 

za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu. Za činnosť a kvalitu 

práce komisií v plnej miere zodpovedali osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj 

a zabezpečenie kvality študijného programu, ktorí sa mimo iného vyjadrovali k menovaniam 
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oponentov pre obhajoby dizertačných prác, ako aj k vypísaným témam dizertačných prác v 

jednotlivých študijných programoch.  

 

c.   Údaje o akademickej mobilite študentov 

 

Akademické mobility  UVLF sú realizované predovšetkým v programe Erasmus+ a 

CEEPUS 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.  

Napriek pandémii COVID19 v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu 

Erasmus+ študovalo na zahraničných veterinárskych a farmaceutických vysokých školách 

celkovo 44 našich študentov, z čoho mobilitu stáž a absolventskú prax v lekárňach a 

veterinárskych ambulanciách využilo 23 študentov. Absolventská prax bola realizovaná 

prevažne v Českej republike (13), kde si absolventi našli budúce zamestnanie, ale aj 

v Maďarsku (3), Rakúsku (2), Taliansku (1), Portugalsko (2), Poľsko (1) a na Cypre (1). 

Mobilitné štúdium absolvovalo v zahraničí 21 našich študentov.  

Do výmenného študijného a stážového pobytu sa zapojili študenti na spojenom 1. a 2. 

stupni a na 3. stupni vysokoškolského štúdia. Z celkového počtu boli 6 doktorandi, študovali v 

Českej republike (4), Maďarsku (1) a Rakúsku (1). Študenti využili stážový pobyt v krajinách 

programu Erasmus+ na získanie nových zručností, štúdium nových metód a osobnostný rozvoj 

s následnou implementáciou získaných kompetencií do prípravy záverečnej diplomovej a 

dizertačnej práce.  

Na UVLF študovalo v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu Erasmus+ 

celkovo 11 zahraničných študentov v slovenskom a anglickom jazyku. Študenti prichádzali z 

vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií z Poľska (5), Španielska (3), Turecka (2) a Portugalska 

(1). V súvislosti s obmedzením spôsobeným pandémiou COVID19 boli zrušené dve študentské 

mobility –  stáž z Bulharska. 

V programe CEEPUS vycestoval jeden doktorand do Českej republiky. Šesť 

krátkodobých mobilít bolo zrušených z dôvodu obmedzení a lockdownu. Na UVLF študovali 

dvaja zahraniční študenti z Bosny a Hercegoviny, a Srbska. Ďalšie mobility študentov zo 

Záhrebu a Maďarska boli zrušené.  

UVLF plánovala v rámci programu CEEPUS  zorganizovať letnú školu s názvom Course 

of basic claw and hoof care (Základy onychológie hovädzieho dobytka a koní s podtitulom 

Kurz základov starostlivosti o paznechty hovädzieho dobytka a kopyta koní) pre študentov 

veterinárnej medicíny. Intenzívny kurz sa mal uskutočniť na 

pôde UVLF, v Jazdeckom areáli UVLF a na Školskom 

poľnohospodárskom podniku, n. o., Zemplínska Teplica pod 

vedením odborných garantov. Z dôvodu pandémie COVID-19 

bola letná škola odložená na neskôr. 

V dňoch 19. a 20. 11. 2020 sa uskutočnila on-line 

formou výročná konferencia ERACON (ONLINE ERASMUS 

Congress and Exhibition), ktorá bola venovaná programu 

ERASMUS+. Počas konferencie v súťaži posterov 2020 

ERASMUS Poster design Competition  zvíťazil ten, ktorý do 

súťaže zaslala UVLF. Univerzita  dosiahla  úspech, ktorý  

zohráva významnú úlohu pri propagácii  UVLF v zahraničí. Na 

príprave a realizácii plagátu sa podieľali Bc. Ivana Báštiová, 

MVDr. Monika Garčárová a MVDr. Libuša Bodnárová z 

Univerzitnej knižnice a edičného strediska (UKES).  
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Významnou súčasťou akademických mobilít sú mobility doktorandov. V akademickom 

roku 2019/20 boli realizované v programe ERASMUS+ (6) a v programe CEEPUS (1). 

Z celkového počtu 46 mobilít tvoria mobility doktorandov 15 %.  Doktorandi pracovali na téme 

dizertačných prác v Českej republike (5), Rakúsku (1) a Maďarsku (1). Stážový pobyt v 

krajinách programu Erasmus+ využili na získanie nových zručností, štúdium nových metód a 

osobnostný rozvoj s následnou implementáciou získaných vedomostí.  

V rámci programu ERASMUS+ to boli pobyty v Českej republike (Mgr. Katarína 

Peňazziová, katedra mikrobiológie a imunológie; MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková, 

katedra mikrobiológie a imunológie; MVDr. Marek Ratvaj, katedra mikrobiológie 

a imunológie; Mgr. Matúš Várady, katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti 

potravín); v Maďarsku (MVDr. Margaréta Horváthová, klinika koní); v Rakúsku (MVDr. 

Marieta Kurillová, klinika malých zvierat). V rámci programu CEEPUS v Českej republike sa 

pobytu zúčastnil MVDr. Filip Koľvek, klinika koní. 

 

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 Študijného poriadku UVLF, a 

vnútorného predpisu č. 39 – Postup pri prijímacom konaní a pri konaní o preskúmaní 

rozhodnutia o neprijatí na štúdium.  

Prijímacie pohovory pre uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku na študijné 

programy všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia na akademický rok 

2020/2021 boli realizované v nasledovných termínoch: 1. 6. 2020 na študijný program 

všeobecné veterinárske lekárstvo a študijný program hygiena potravín, 2. 6. 2020 na študijný 

program farmácia a 5. 6. 2020 náhradný termín prijímacích pohovorov pre uchádzačov 

o štúdium. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením infekcie 

koronavírusu COVID-19, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a na základe 

rozhodnutia vedenia UVLF sa prijímacie skúšky na akademický rok 2020/2021 uskutočnili on-

line formou prostredníctvom systému MOODLE. Uchádzači si mohli podávať prihlášky od 1. 

1. 2020 do 30. 4. 2020. Pôvodný termín podávania prihlášok bol stanovený do 15. 3. 2020.  

Prijímacie pohovory pre uchádzačov o štúdium na študijný program všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku na akademický rok 2020/2021 boli vzhľadom 

na aktuálnu epidemiologickú situáciu, prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia a na 

základe rozhodnutia vedenia UVLF realizované on-line formou prostredníctvom systému 

MOODLE v termínoch 12. 6. 2020 a 21. 8. 2020.  

Uchádzači o štúdium v spoločnom bakalárskom študijnom programe náuka 

o živočíchoch boli prijímaní na partnerskej Nord University v Bodø, Nórsko. 

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. 

Uchádzači si mohli podávať prihlášky od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. Pôvodný termín podávania 

prihlášok bol stanovený do 15. 3. 2020.  

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. Uchádzači si mohli podávať prihlášky do 31. 5. 2020.  

Prehľad o počte uchádzačov o štúdium na UVLF na akademický rok 2020/2021 je 

uvedený v prílohe výročnej správy v Tabuľkách č. 3a a 3b.  
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Na základe uvedených údajov môžeme konštatovať, že záujem o štúdium na UVLF v 

študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 

stabilný. Záujem o štúdium v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo 

v anglickom jazyku však každým rokom stúpa. 

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 posledných dvoch rokoch zaznamenávame mierny nárast najmä v študijnom 

programe kynológia. V študijnom programe farmácia pretrváva rovnaký záujem o štúdium. 

Počet prihlásených záujemcov do prvých ročníkov doktorského štúdia všeobecné 

veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku v akademickom roku 2020/2021 bol 135, prijatých 

bolo 115 a na štúdium sa zapísalo 90 poslucháčov. Naďalej platí rozhodnutie vedenia UVLF, 

že študenti, ktorí žiadajú o prestup, musia spĺňať dve kritériá, a to byť aktívnym študentom 

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 viacero študentov, z ktorých sa nakoniec na štúdium zapísalo 5. Počet 

novoprijatých, ako aj zapísaných študentov oproti predchádzajúcemu roku je stabilný. 

Novoprijatí uchádzači o štúdium v anglickom jazyku pochádzajú najmä z Francúzska, Veľkej 

Británie, Islandu, Írska a Izraela a v súvislosti so spoločným študijným programom tiež 

prevažne z Nórska. 

Pri celkovom zhodnotení záujmu o štúdium na UVLF môžeme konštatovať stabilný 

vývoj, 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 Gaudeamus 2020 – veľtrh vzdelávania, ktorý sa 

uskutočňoval iba on-line formou. On-line formou boli rozposlané informácie na stredné školy 

v Slovenskej republike ako aj v Českej republike a v listinnej podobe boli zaslané propagačné 

materiály o študijných programoch a štúdiu na našej univerzite. Propagácia našej univerzity 

a štúdia bola realizovaná od mesiaca október 2020 a bude trvať do mája 2021. Zo zahraničných 

veľtrhov sa UVLF v roku 2020 zúčastnila na medzinárodnom študentskom veľtrhu Student 

recruitment fairs Norway, ktorý sa konal v dňoch 12. – 13. 2. 2020 v hlavnom meste Nórskeho 

kráľovstva  Oslo. UVLF tiež prijala ponuku veľvyslanectva Slovenskej republiky v Jakarte 

uverejniť informácie o univerzite na digitálnom veľtrhu Study in Europe v Singapure dňa 26. 

9. 2020. 

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

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

bilbordoch. Možnosti štúdia v anglickom jazyku boli propagované tuzemskými aj 

zahraničnými inštitúciami v publikáciách alebo na webových portáloch. UVLF uverejňovala 

informácie pre uchádzačov o štúdium v anglickom jazyku na online študentských portáloch 

Masterstudies.com (portál spoločnosti Keystone Academic Solutions), Studyportals.com, 

Study abroad program finder USIS.me (portál spoločnosti MATRIX CBS LTD), portáli 

MŠVVaŠ SR STUDYin, SAIA a v anglicko-slovenskom magazíne Slovak Spectator. 

Pravidelne sme aktualizovali informácie o ponúkaných študijných programoch aj na webovom 

sídle UVLF a na Portáli VŠ.  

UVLF v roku 2020 aktívne spolupracovala aj so zahraničnými konzultantskými 

spoločnosťami z Nórska, Švédska, Francúzska, Grécka, Izraelu a Islandu, ktoré poskytujú 

informácie o možnostiach štúdia na UVLF. 
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UVLF dňa 22. 1. 2020 po štvrtýkrát pripravila Deň otvorených dverí (DOD), ktorého 

cieľom bolo predstaviť štúdium na univerzite a vybrané pracoviská budúcim záujemcom 

o vysokoškolské štúdium v slovenskom jazyku. Pri tejto príležitosti sme oslovili návštevníkov 

DOD a požiadali ich o vyplnenie dotazníka. Spolu bolo odovzdaných a vyhodnotených 279 

dotazníkov. V roku 2020 bola vytvorená nová verzia dotazníka, ktorá mala 10 otázok. Dotazník 

bol vyhodnotený v troch samostatných skupinách a celkovo. Prvú skupinu tvorili uchádzači 

o štúdium študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a 

bezpečnosť krmív a potravín (105); druhú skupinu tvorili uchádzači o štúdium študijného 

programu kynológia a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (60) 

a tretiu skupinu tvorili uchádzači o štúdium študijného programu farmácia (114). 

O organizovaní DOD sa záujemcovia dozvedeli z webového sídla (polovica respondentov) a od 

učiteľa v škole. DOD výrazne ovplyvnilo rozhodnutie potenciálnych uchádzačov študovať na 

UVLF (v skupine záujemcov o ŠP VVL, HP a BKaP až 77,23 %, v skupine ŠP K a CanHip 

71,93 % respondentov a v skupine ŠP F až 83,78 % respondentov). Čo nás teší, je odpoveď na 

otázku, ktorá bola prvýkrát položená záujemcom o DOD v tomto roku: „Prišli ste na DOD 

z vlastnej iniciatívy?“. V prvej skupine vyslovilo áno 100 % respondentov, v druhej skupine 90 

% respondentov a v tretej skupine 87,50 % respondentov.  

Prostredníctvom pravidelnej organizácie DOD, tzv. Open days, univerzita podporuje aj 

potenciálnych zahraničných študentov. Ich cieľom je oboznámiť záujemcov o štúdium 

s areálom univerzity, vybranými pracoviskami, internátom, študentskými klubmi atď. Počas 

uplynulého roka boli organizované iba 2-krát, nakoľko ich realizácii vo väčšom počte 

zamedzila pandémia COVID-19.  

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 sa konalo 

2. júla 2020 na UVLF. Na zabezpečenie prijímacieho konania boli rektorkou menované štyri 

komisie v závislosti od druhu študijných odborov a počtu prihlásených  uchádzačov. Celkovo 

bolo vypísaných 42 tém dizertačných prác, 26 z UVLF a 16 z externých vzdelávacích inštitúcií 

(EVI), na ktoré sa prihlásilo  24 uchádzačov, z toho na dennú formu doktorandského štúdia 18 

a na externú formu 6 uchádzači, 1 uchádzač sa na skúšku nedostavil.  

Prijímacia komisia zasadala 10. 7. 2020. Do dennej formy štúdia bolo prijatých 14 

uchádzačov, z toho na UVLF 11 (z toho 7 žien) a na EVI boli prijatí 3 uchádzači nasledovne: 

ÚFHZ SAV – 1, PaÚ SAV – 2. Do externej formy štúdia bolo prijatí 4 uchádzači, 2 na UVLF 

a 2 na PaÚ SAV. Najväčší záujem uchádzačov bol o študijný program parazitárne choroby 

zvierat (5) a hygiena chovu zvierat a životné prostredie (3). Z celkového počtu 14 

akreditovaných študijných programov nebol záujem o 5 z nich. 

Vzhľadom na nízky počet prihlásených doktorandov bolo vypísané ešte druhé kolo 

prijímacích skúšok, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. augusta 2020. Prihlásili sa 4 uchádzači, 3 do 

dennej a 1 do externej formy štúdia. Prijímacia komisia zasadala dňa 25. 8. 2020 a všetci 4 

uchádzači boli prijatí. Spolu bolo na doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/21 

prijatých 22 uchádzačov. 

Trendom od roku 2015 je celkový pokles počtu doktorandov, týka sa to najmä externej 

formy štúdia, ktorý sa však za posledné roky do určitej miery stabilizoval (Tabuľka č. 1a). 

 

e.  Údaje o absolventoch vysokoškolského štúdia  

 

V akademickom roku 2019/2020 bol celkový počet absolventov na prvom, spojenom 

prvom a druhom, a druhom stupni vysokoškolského štúdia 330. V slovenskom štúdiu 

v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 42 absolventov, druhého 

stupňa štúdia 20, spojeného prvého a druhého stupňa štúdia 196 absolventov. V anglickom 

štúdiu v študijných programoch prvého stupňa štúdia ukončilo štúdium 19 absolventov, 
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spojeného prvého a druhého stupňa 53 absolventov. Celkovo ukončilo štúdium 258 

absolventov v slovenskom štúdiu a 72 v anglickom štúdiu (Tabuľka č. 2).  

V jednotlivých študijných programoch ukončilo štúdium v študijnom programe 

všeobecné veterinárske lekárstvo 70 absolventov v slovenskom a 53 absolventov v anglickom 

jazyku, v študijnom programe hygiena potravín 2 absolventi, v študijnom programe farmácia 

124 absolventov, v študijnom programe bezpečnosť krmív a potravín 7 absolventov, 

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

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 14 absolventov v obidvoch 

formách, v študijnom programe trh a kvalita potravín 20 absolventov v dennej forme štúdia 

a  v študijnom programe náuka o živočíchoch 19 absolventov. Promócie absolventov spojeného 

prvého a druhého stupňa štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa konali v dňoch 22., 25. a 29. 

6. 2020 v Aule  UVLF  za prísnych hygienických podmienok z dôvodu pandémie COVID-19. 

V roku 2020 ukončilo rigorózne štúdium celkovo 29 absolventov. Z toho 25 

absolventov v komisii farmakológia a 4 absolventi 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 2020 bolo z absolventov UVLF prvého, druhého a spojeného prvého a druhého 

stupňa štúdia študujúcich v slovenskom jazyku evidovaných 24 uchádzačov o zamestnanie, čo 

predstavuje spolu 7,27 % nezamestnaných absolventov. Z toho boli 12 absolventi študijného 

programu všeobecné veterinárske lekárstvo, čo predstavuje 17,00 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe, 3 absolventi študijného programu farmácia, čo predstavuje 2,41 

%, 1 absolvent študijného programu kynológia, čo predstavuje 4,76 % z počtu absolventov 

v danom študijnom programe, 1 absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho 

využitie v canisterapii a hipoterapii, čo predstavuje 7,10 % z počtu absolventov v danom 

študijnom programe a 7 absolventi študijného programu trh a kvalita potravín, čo predstavuje 

35 % z počtu absolventov v danom študijnom programe. Oproti roku 2019 je to zníženie o 2 

absolventov. 

Univerzita vykonala prieskum o uplatnení absolventov prostredníctvom dotazníka 

Zhodnotenie štúdia na UVLF absolventom univerzity, ktorý bol zverejnený na portáli Google. 

Tento dotazník mohli absolventi vyplniť v mesiacoch júl – október 2020. Prieskumu sa 

zúčastnilo 85 absolventov, z toho 48 absolventov študijného programu farmácia, 18 

absolventov študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo, 7 absolventov študijného 

programu trh a kvalita potravín, 3 absolventi študijného programu vzťah človek – zviera a jeho 

využitie v canisterapii a hipoterapii, 7 absolventi študijného programu kynológia a 2 absolventi 

študijného programu bezpečnosť krmív a potravín. Na otázku „Zamestnali ste sa v odbore, 

ktorý ste vyštudovali na UVLF v Košiciach?“ odpovedalo 71 absolventov kladne (83,5 %). 

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

zamestnania“ sú rôzne. Za najväčší problém respondenti v tomto sledovanom období uviedli 

nízke finančné ohodnotenie, nasleduje nedostatok pracovných príležitostí v mieste bydliska 

a až ako tretí bod uvádzajú  nedostatok teoretických vedomostí.  

Na UVLF  v akademickom roku 2019/20 ukončilo doktorandské štúdium v riadnom  

termíne 20 doktorandov obhajobou dizertačnej práce z celkového počtu 39 doktorandov, ktorí 

mali v danom roku ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce. 12 dizertačných prác 

z celkového počtu bolo vykonaných doktorandmi v dennej forme štúdia. Doktorandi, ktorí mali 

ukončiť štúdium v minulom akademickom roku, štúdium prerušili (10), prestúpili do externej 

formy štúdia (2) alebo boli vylúčení zo štúdia (1) a 4 majú nadštandardnú dobu v externej forme 

štúdia. Prerušené štúdium má 18 doktorandov, z nich je 9 v dennej a 9 v externej forme štúdia. 

Najviac dizertačných prác bolo obhájených v študijných programoch hygiena potravín (4), 
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vnútorné choroby zvierat (4) a parazitárne choroby zvierat (3). V akademickom roku 2019/20 

neúspešne ukončilo štúdium z rôznych dôvodov 8 doktorandov všetkých ročníkov, z toho 7 

štúdium zanechali a 1 bol zo štúdia vylúčený. Príčinou neúspešnosti bolo najmä nesplnené 

kritérium – publikácie v impaktovaných časopisoch alebo prvoautorstvo v jednej z dvoch 

publikácií, ako aj neukončené experimenty a neukončená práca.  

Doktorandi, ktorí mali ukončiť štúdium v minulom roku, vyplnili anonymné dotazníky, 

ktoré sa týkajú kvality ich štúdia. Všetky dotazníky sa o doktorandskom štúdiu v 

prípade úspešne ukončených doktorandov vyjadrili o štúdiu pozitívne, v dotazníkoch od 

doktorandov, ktorí buď prerušili, alebo prešli na externú formu štúdia, sa vyskytlo viacero 

negatívnych informácií, najmä čo sa týka doby vyučovania, zaneprázdnenia inou činnosťou ako 

dizertačná práca alebo problémov vo vzťahu so školiteľom.   

V roku 2020 bola štvrtýkrát 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. Zasadnutie výberovej komisie sa 

konalo dňa 21. 9. 2020. Z 3 prihlásených postdoktorandov podmienky výzvy podľa VP č. 63 

čl. II. bod 3 splnili dve uchádzačky: MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková, PhD., a Ing. 

Simona Bodnárová, PhD., ktoré boli prijaté na postdoktorandské pracovné miesta v súvislosti 

s riešením projektu Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v 

medicíne (OPENMED“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii vedecko-

výskumný pracovník.  

 

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

 

Z dôvodu vypuknutia pandémie COVID-19 sa Študentská vedecká konferencia – ŠVOČ 

v roku 2020 nekonala. 

Zuzana Durcová, študentka ŠP VVL, sa začiatkom roka 2020 zúčastnila 

medzinárodného podujatia polmaratónu v Barcelone, ktorý sa konal 16. 2. 2020, kde obsadila 

56. miesto z celkovo zúčastnených 23 tisíc bežcov. V roku 2020 sa zúčastnila majstrovstiev 

Slovenska. Získala 5 medailí v týchto disciplínach: 3. miesto v disciplíne beh na 10 km na ceste, 

3. miesto v disciplíne 10 000 m na dráhe, 3. miesto v polmaratóne. Na Letnej Univerziáde SR 

v roku 2020, ktorá sa konala v Bratislave, reprezentovala našu univerzitu a získala 2 medaily; 

2. miesto v disciplíne beh na 3 000 m a 3. miesto v disciplíne beh na 800 m. V súťaži tímov 

získala dvakrát prvé miesto: v disciplíne beh na 10 km na ceste a polmaratón.  

 

XIV. ročník Seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu 

 

15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu sa uskutočnil 

v dňoch 12. – 13. novembra 2020. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov bola v tomto 

roku vzhľadom na pandémiu COVID-19 presunutá do online priestoru, čo značne 

skomplikovalo prípravu podujatia, o ktoré je medzi doktorandmi veľký záujem. Príspevky 

boli prezentované cestou videokonferencie v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  

Hlavným cieľom seminára je poskytnúť doktorandom biologických odborov košických 

univerzít priestor na získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov 

v ústnej a písomnej forme, ktoré sú dôležitou súčasťou vedeckej práce.  Seminár je vítanou 

príležitosťou prezentovať čiastkové výsledky svojej práce, vypočuť si ich hodnotenie od 

expertov  a neraz aj získať cenné rady, na čo sa zamerať, prípadne čo zlepšiť.  

Videokonferenciu prostredníctvom MS Teams technicky zabezpečilo oddelenie 

informačných a komunikačných technológií UVLF. Na seminári prezentovalo 

pred odbornou porotou výsledky svojej vedeckej práce 32 doktorandov z 37 publikovaných 
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príspevkov v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2020. 

Recenzentmi zborníka boli doc. MVDr. K. Beňová, PhD., a doc. MVDr. Radoslava Vlčková, 

PhD. (UVLF). Členmi organizačného a programového výboru boli MVDr. D. Fabian, DrSc., 

z ÚFHZ, Centrum biovied SAV a prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., z UVLF. Z celkovo 32 

doktorandov bolo 16 z UVLF, 9 z ústavov SAV v Košiciach a 7 z UPJŠ v Košiciach. 

Seminár bol tematicky zameraný na oblasť biologických, lekárskych 

a farmakologických vied. Príspevky doktorandov z oblasti mikrobiológie, 

parazitológie, bunkovej biológie, fyziológie, patológie a klinických disciplín hodnotila odborná 

komisia zložená zo zástupcov organizátorov: RNDr. Š. Čikoš, CSc., a RNDr. D.  Bujňáková, 

PhD. (obaja ÚFHZ Centrum biovied SAV), doc. MVDr. I. Kožárová, PhD., a doc. MVDr. R. 

Vlčková, PhD. (obe UVLF), RNDr. M. Kassayová, CSc., a RNDr. B. Bojková, PhD. (obe PF 

UPJŠ). 

Komisia vybrala spomedzi účastníkov 12 najlepších prác (z toho 7 z UVLF), 

ktoré  odmenila darčekovými poukážkami. Ocenení boli:  

 Bačová Kristína, Mgr. (ÚFHZ, Centrum biovied SAV)   

 Grelová Simona, MVDr. (Klinika malých zvierat, UVLF)  

 Holota Radovan, Mgr. (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej 

biológie, PF UPJŠ) 

 Karahutová Lívia, MVDr. (ÚFHZ, Centrum biovied SAV)  

 Koľvek Filip, MVDr. (Klinika koní, UVLF)  

 Lapšanská  Mária, MVDr. (Klinika malých zvierat, UVLF)  

 Proškovcová Martina, Mgr. (Katedra farmakológie a toxikológie, UVLF)  

 Polláková Magdaléna, Mgr. (Katedra biológie a fyziológie, UVLF)  

 Ratvaj Marek, MVDr. (Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF)  

 Spodniaková Barbora, MSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) 

 Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc. (Univerzitná veterinárna nemocnica, UVLF) 

 Zrubáková Jarmila, Mgr. (Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej 

biológie, PF UPJŠ) 

 

Záverečné slovo na seminári predniesol prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., v ktorom 

konštatoval, že seminár síce splnil svoje poslanie, avšak organizátori sa zhodli, že konferencia 

usporiadaná vo virtuálnom priestore nedokáže celkom nahradiť klasickú konferenciu 

v prednáškovej sále, spoločenský kontakt tu výrazne chýbal. Pre každého to však bola nová 

skúsenosť, organizátori konferencie veria, že budúci ročník už bude spoločenskou udalosťou, 

avšak ak by sa situácia zopakovala, na základe nadobudnutých skúseností bude možné 

zorganizovať podujatie na ešte lepšej úrovni.   

 

Najlepšia vedecká práca mladých vedeckých pracovníkov v oblasti  veterinárskych vied 

 

Vo februári 2020 Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske 

a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave (SSPLPVV) vyhlásila už 6. ročník  súťaže pre 

mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019. Súťaž je každoročne 

vyhlásená v štyroch oblastiach (poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárske 

vedy), pričom sa hodnotia tri najlepšie práce v každej sekcii spoločnosti. Do súťaže mohol 

prihlásiť svoju  najlepšiu prácu každý mladý vedecký pracovník, ktorý pracuje na slovenskom 

vedeckom pracovisku vo výskume a ktorý v danom roku dosiahol vek najviac 35 rokov. Na 

UVLF prihlásilo vo veterinárskej sekcii svoje práce 7 mladých vedeckých pracovníkov. Všetky 

vedecké práce mali vysokú vedeckú úroveň, pričom IF jednotlivých prác sa pohyboval od 2,32 

až po 4,87, čo len potvrdzuje vysokú úroveň vedy na našej univerzite a vo veterinárskej oblasti 
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aj v roku 2019. Na základe hodnotenia boli členmi sekcie vybrané až 4 práce na ocenenie. Na 

základe návrhu veterinárnej sekcie boli predsedníctvom spoločnosti schválené a odmenené 

nasledujúce práce:  

1. miesto: Filip Humenik, Cizkova, D., Cikos, S., 

Luptakova, L., Madari, A., Mudronova, D., Kuricova, 

M., Farbakova, J., Cente, M., Mojzisova, Z., 

Aboulourad, S., Murgoci, A.-N.,  Salzet, M.: Canine 

Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells: 

Genomics, Proteomics and Functional Analyses of 

Paracrine Factors. In: Molecular & Celular Proteomics. 

18, 9, 2019,  1824-1835.  

2. miesto: Adriana Feckaninova, Koscova, J., 

Mudronova, D., Schusterova, P., Cingelova  

Maruscakova, I., Popelka, P.: Characterization of two 

novel lactic acid bacteria isolated from the intestine of 

rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) in 

Slovakia. In: Aquaculture 506, 2019, 294–301. 

3. miesto obsadili 2 práce: Zuzana Andrejcakova, 

Sopkova, D., Vlckova, R., Hertelyova, Z., 

Gancarcikova, S., Nemcova, S.: 

The Application of Lactobacillus 

reuteri CCM 8617 and Flaxseed 

Positively Improved the Health of 

Mice Challenged with 

Enterotoxigenic E. coli O149:F4. 

2019, In: Probiotics and 

Antimicrobial Proteins. 

https://doi.org/10.1007/s12602-

019-09578-x.  

4. miesto: Diana Kopcsayova, Vranova, E.: Functional Gene Network of Prenyltransferases in 

Arabidopsis thaliana. In: Molecules. 24, 2019, 4556.  doi:10.3390/molecules24244556. 

Dňa 1. decembra 2020 na katedre hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín  

z rúk predsedu veterinárskej sekcie prof. MVDr. Slavomíra Marcinčáka, PhD., boli autorom 

uvedených prác odovzdané diplomy a peňažné odmeny.  

 

g.   Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

 

Rektorka univerzity udelila Cenu rektora za vynikajúce výsledky počas štúdia piatim 

absolventom. V študijnom programe trh a kvalita potravín cenu získali Mgr. Nikola Dančová, 

Mgr. Andrea Ištoková, Mgr. Nikola Karaffová, v študijnom programe všeobecné veterinárske 

lekárstvo v slovenskom jazyku  MVDr. Michala Wöllner a v študijnom programe náuka 

o živočíchoch BSc. Camilla Hegg Eriksen. 
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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 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 do aktívneho každodenného pracovného procesu.  

     Záujmové štúdium na UTV je trojročné, po prvom všeobecnom ročníku si frekventanti môžu 

vybrať jeden študijný odbor. UVLF v akademickom roku 2019/2020 zastrešovala dva študijné 

odbory veterinárna medicína a farmácia. Odbornou garantkou študijného odboru veterinárna 

medicína je MVDr. Beáta Koréneková, PhD., a študijného odboru farmácia doc. Ing. Jarmila 

Eftimová, CSc. 

V akademickom roku 2019/2020 boli inovované sylaby pre 2. a 3. ročník študijných 

odborov veterinárna medicína a farmácia. Témy prednášok boli zamerané tak, aby odrážali 

najnovšie poznatky, a zároveň aby boli  zaujímavé pre frekventantov Univerzity tretieho veku. 

V rámci výučby boli frekventantom poskytnuté aj praktické ukážky v súlade s prednášanými 

témami.   

      Na webovej stránke UVLF v  časti Študenti bol vytvorený samostatný  link, ktorý 

obsahuje dôležité informácie o UTV (história a súčasnosť UTV, aktuality, UTV na TUKE,  kde 

oddelenie IKT zabezpečilo priame prepojenie medzi aktuálnymi  informáciami o Univerzite 

tretieho veku  medzi stránkou Technickej univerzity Košiciach  a UVLF,    sylabus prednášok 

ŠO veterinárna medicína a sylabus prednášok ŠO farmácia s menami prednášajúcich 

pedagógov). 

V akademickom roku 2019/2020 bol otvorený 2. a 3 ročník v študijnom odbore 

farmácia a 2. ročník študijného odboru veterinárna medicína.  

Výučba Univerzity tretieho veku v Košiciach v letnom semestri sa zrušila  vo všetkých 

študijných odboroch v súlade s opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 

a s cieľom zabrániť vzniku a šíreniu tohto ochorenia.   

   

 

Vzdelávacie aktivity organizované UVLF v roku 2020  

 

- Manipulácia a primárne ošetrenie chránených živočíchov v rehabilitačných staniciach,  

workshop. Dátum konania: 5. 3. 2020, garant podujatia  MVDr. Ladislav Molnár, PhD., 

miesto konania: UVLF.  

- Naliehavé prípady v oftalmológii. Workshop a seminár v rámci Kalendária KVL SR, 

dátum konania: 8. 2. 2020, garant podujatia: A. Trbolová, miesto konania: UVLF.  

- Príprava kobyly na umelú insemináciu. Workshop v spolupráci s KVL SR, dátum konania: 

7. 3. 2020, odborný garant:  MVDr. Vladimír Hura, PhD.,  miesto konania: Národný 

žrebčín Topoľčianky. 

- Manažment pripúšťania a umelá inseminácia kobýl. Seminár a workshop v spolupráca s 

KVL SR,  dátum konania: 24. 2. 2020,  garant podujatia: MVDr. Vladimír Hura, PhD.,  

miesto konania: Národný žrebčín Topoľčianky. 
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Vzdelávacie aktivity organizované v spolupráci s inými organizáciami v roku 2020  

 

- Veterinárne aspekty chovu koní norika muránskeho typu v SCHK Dobšiná. Odborný 

seminár, dátum konania: 1. 10. 2020,  garant podujatia: MVDr. Z. Žert, PhD., miesto 

konania: SPU v Nitre.  

- Výstava malých kožušinových zvierat a hydiny. Dátum konania: 8. 10. 2020, miesto 

konania: areál Pri hati, podujatie organizovaná UVLF a   Slovenským zväzom chovateľov 

(SZCH). 

- Choroby oviec a kôz. Seminár, dátum konania: 5. – 6. 2. 2020, podujatie organizované: 

ZVLHZ a UVLF,  garant podujatia: prof. MVDr. P. Mudroň, PhD. 

- Farmako - ekonomika na Slovensku. Konferencie kreditované Slovenskou lekárnickou 

komorou v rámci celoživotného vzdelávania farmaceutov: 3. 6. 2020, 

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=279 FEK XXXIX, 2. 12. 2020,  

https://fz.tnuni.sk/index.php?id=277  FEK XL, garant podujatia:  PharmDr. Martin 

Višňanský, PhD., MSc., MBA. 

- Inovácie v medicíne a farmácii. Prednáška,  dátum konania: 5. 11. 2020,  miesto konania: 

Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava,  garant: PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MSc. 

MBA. 

- Lieky a bezpečnosť. Nežiaduce účinky, interakcie a kontraindikácie. Prednáška, dátum 

konania: 19. 11. 2020, miesto konania: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity 

Bratislava, garant: PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MSc.,  MBA. 

- Klinický prípad Dirofilaria immitis u dvoch psov na Slovensku. Prednáška, dátum 

konania: 3. 10. 2020,  miesto konania: Praha – Míčovna Pražského hradu,  usporiadateľ: 

V.M.EST ČR,  prednášajúci: MVDr. H. Zbrovská. 

- 3. ročník letnej školy Viva la Science. Dátum 3. – 31. augusta 2020 na Fakulte 

biotechnológie a potravinárstva v spolupráci s výskumným centrom AgroBioTech SPU 

v Nitre, garant podujatia: MVDr. Miloš Halán, PhD. 
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V. INFORMÁCIE O  VÝSKUMNEJ A  ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI UVLF  

 

Vedecko-výskumná činnosť UVLF  bola v roku 2020 podobne ako predchádzajúce roky 

organizovaná na báze katedier, kliník, výskumných centier, centier excelentnosti, 

kompetenčného centra a univerzitného vedeckého parku 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.   

Na vedeckej činnosti sa v roku 2020 podieľalo 261 tvorivých pracovníkov (219 

vysokoškolských učiteľov a 42 vedeckých pracovníkov) vedených na UVLF 

v zamestnaneckom pomere.  

Za účelom zefektívnenia vedecko-výskumnej činnosti bolo v zmysle Dlhodobého zámeru 

UVLF na roky 2018 – 23 určených 5 dominantných oblastí vedy a výskumu, zastrešených 

koordinátormi  vedy a výskumu na UVLF: 

a. Predklinická oblasť VaV 

i. Pracoviská prevažne neinfekčného charakteru: prof. MVDr. Z. Ševčíková, PhD. 

ii. Pracoviská infekčného charakteru: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD. 

b. Klinická oblasť VaV: prof. Dr. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. 

c. VaV v oblasti hygiena potravín a životného prostredia: doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 

d. VaV 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 výskumných centier, 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 

výskumné granty. V roku 2020 sa na UVLF riešilo 67 grantov z domácich grantových agentúr: 

APVV (16 grantov) v sume 504 422 € (BV) + 123 516  € (KV), VEGA (29 grantov) v sume 

387 162 €, KEGA (22 grantov) v sume 111 844 € a 1 grant firmy Solmea v sume 43 058 €. To 

spolu predstavuje sumu v kategórii BV 1 122 252 € + 123 516 € v kategórii KV. Okrem toho 

bolo riešených 6 zahraničných výskumných grantov v celkovej sume 1 488 € (na zahraničný 

grant v rámci grantového programu Horizont 2020 a EFSA boli finančné prostriedky pridelené 

zálohovo v roku 2018, resp. 2019) (Tabuľka č. 19 v tabuľkovej prílohe), a 5 projektov 

grantového programu COST.  

V roku 2020 bolo tiež riešených 5 domácich a 1 zahraničný nevýskumný grant 

s celkovou sumou 213 285 € (Tabuľka č. 20).  

 

Podiel jednotlivých grantov na získaných finančných prostriedkoch v roku 2020 

Granty 
2020 

Počet  Pridelené prostriedky spolu v € (BV) 

VEGA 29                 387 162 

KEGA 22                 187 610 
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APVV 16         504 422 (BV) + 123 516 (KV) 

Solmea, s. r. o.   1                  43 058 

Spolu 68                           1 122 252 

Domáce a zahraničné 
nevýskumné granty 

6                 213 285 

Zahraničné výskumné granty 11                   1 488 

SPOLU                              85 1 337 025 + 123 516 (KV) 

BV – bežné výdavky, KV – kapitálové výdavky 

 

Na získaní domácich výskumných grantov (APVV, VEGA, KEGA, projekt fy. Solmea)  

sa podieľalo 261 tvorivých pracovníkov UVLF (219 vysokoškolských učiteľov a 42 vedecko-

výskumných pracovníkov), na ktorých pripadá 68 výskumných grantov, t. j. na 1 tvorivého 

pracovníka pripadá 0,26 grantu, resp. na jeden grant pripadá 3,8 tvorivých pracovníkov. To 

znamená, že približne 4 tvoriví pracovníci sú nositeľmi jedného domáceho výskumného grantu 

a na jedného tvorivého pracovníka pripadá v priemere 4300 € získaných z domácich 

výskumných grantov. 

Okrem toho bolo riešených 6 zahraničných výskumných grantov s celkovou sumou 

1 488 € a 5 COST projektov.  Napriek uvedenému počtu zahraničných grantov a projektov 

finančné prostriedky v roku 2020 boli nízke, vzhľadom na to, že buď boli finančné prostriedky 

vyplatené v predchádzajúcich rokoch (H2020, EFSA), resp. UVLF nie je nositeľom finančných 

prostriedkov (granty COST),  alebo tieto budú uhradené až na budúci rok (projekty  NRL 

UVLF, EAFP) (Tabuľka č. 19): 

 V rámci grantovej schémy EFSA GP/EFSA/ENCO/2018/03–GA04 (zodpovedný riešiteľ za 

UVLF doc. M. Bhide, PhD.). 

 Pokračovalo riešenie projektu v rámci grantovej schémy EÚ Horizont 2020, č. 765423–

MANNA H2020-MSCA-ITN-2017, Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition, kde 

UVLF je jedným z partnerov projektu. Vedúcim projektu za UVLF je doc. MVDr. Mangesh 

Bhide, PhD., spoluriešiteľom je prof. MVDr. J. Pistl, PhD. V tomto projekte, ktorého priame 

riešenie začalo 1. 6. 2018, je popri UVLF zastúpených ďalších 5 univerzít (Glasgow – 

koordinátor projektu, Miláno, Bonn, Barcelona a Záhreb). Finančné prostriedky na tento 

grant boli pridelené zálohovo v roku 2018. 

 Grant EAFP (zodp. riešiteľka PharmDr. Martina Šutorová). 

 3  zahraničné projekty realizované v rámci Národného referenčného laboratória (NRL) 

UVLF pre pesticídy v rámci zákazky (zodp. riešiteľ prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.): 

o zRMS 54/NRL/P-3378/HS, 

o Boscalid AIR III (Commission Implementing Regulation, EU No 686/2012), 

o Etofenprox (Commission Implementing Regulation, EU 183/2016). 

 

Pracovníci univerzity boli v roku 2020 zapojení do riešenia 5 zahraničných projektov 

COST ako partneri, finančné prostriedky týchto projektov však boli čerpané nositeľmi 

projektov, bez ich alokácie na účet UVLF:  

 projekt č. CA 16230: Combatting anthelmintic resistance in ruminants (COMBAR), člen 

riešiteľského tímu PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, MSc.  (2017 – 2021),  

 projekt č. CA17110: Standardizing OUtput-based surveillance to control Non-regulated 

Diseases of cattle in the EU (SOUND control), člen riešiteľského tímu prof. Ing. Štefan 

Vilček, DrSc. (2018 – 2022), 

 projekt č. CA18105: Risk-Based Meat Inspection and Integrated Meat Safety Assurance 

(RIBMINS), člen riešiteľského tímu doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. (2018 – 2020), 
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 projekt č. CA18217: European Network for Optimization of Veterinary Antimicrobial 

Treatment, člen riešiteľského tímu MVDr. Jana Koščová, PhD. (2019 – 2023) 

 projekt č. CA18221: PEsticide RIsk AssessMent for Amphibians and Reptiles 

(PERIAMAR) člen riešiteľského tímu MVDr. Rastislav Sabo, PhD. (2019 – 2023). 

 

V roku 2020 bolo riešených 5 domácich a 1 zahraničný nevýskumný grant s celkovou 

sumou 213 285 € (Tabuľka č. 20). Pri domácich a zahraničných nevýskumných grantoch sa 

jednalo o projekty: 

 3 projekty Národnej agentúry – Program celoživotného vzdelávania SAAIC: Erasmus+ 

(2020 – 2022, 2019 – 2021, 2019 – 2022), 

 Innovation of Curriculum for Vocational Course Farrier Specialist (Podkovářská škola,  s. r. 

o. Lelekovice, ČR, 2019 – 2020), 

 Grant MK SR – Fond na podporu umenia (2020), 

pProjekt Štátnych lesov TNP: Zdravotná  kontrola a manažment zveri v rámci TANAP-u 

(2020). 

Priamym hodnoteným výstupom vedeckého výskumu je publikačná činnosť a 

uplatnenie výsledkov v praxi. V centrálnej databáze CREPC za rok 2020 bolo akceptovaných 

1029 publikačných jednotiek, z toho 98 publikácií v CC a 31 publikácii v impaktovaných 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS (Tabuľka č. 13). 

V databáze CREPC bolo za rok 2020 zaevidovaných celkom 2 051  ohlasov na pôvodné práce 

tvorivých pracovníkov univerzity, z toho 1 950  v  publikáciách registrovaných v citačných 

indexoch Web of Science a databáze SCOPUS. 

 

ŠPIČKOVÝ TÍM 

 

V priebehu roka 2020 pracoval na UVLF na základe rozhodnutia Akreditačnej komisie 

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 RNDr. Slavomíra Šalamúnová, PhD. Členovia tohto tímu sú súčasťou Centra 

excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON, zameriava svoju vedeckú 

aktivitu na štúdium vírusových nákaz zvierat a na prospešné baktérie – probiotické prípravky, 

ktoré slúžia na boj s infekčnými chorobami.  

V roku 2020 sa  členovia špičkového tímu Lactovir podieľali na riešení 8 vedeckých 

projektov v rámci agentúr APVV, VEGA a projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 

Z vedeckých výstupov riešenia projektov uvádzame najdôležitejšie výstupy: 

 Boli izolované inovatívne bioaktívne látky laktobacilov a bacilov. Fenotypicky aj 

genotypicky bola potvrdená antiadhezívna, antibiofilmová a disperzná aktivita 

bioaktívnych látok voči biofilm tvoriacim multirezistentným stafylokokom a proteusom 

izolovaným z klinických vzoriek. 

 V gnotobiotických podmienkach bola overená účinnosť transplantácie fekálnej mikrobioty 

(FMT) humánneho darcu u pseudo germ-free myší (PGF) a PGF myší s indukciou akútnej 

ulceróznej kolitídy a pozitívnym účinkom. NGS analýzou boli potvrdené výsledky s 

veľkým posunom mikrobioty v prospech kmeňa Firmicutes (92,32 %) a potlačenia kmeňa 

Bacteroidetes (5,91 %).   

 NGS analýza rektálnych výterov zo zdravých a hnačkujúcich prasiat rôznych vekových 

kategórií potvrdila výskyt vírusov z 8 čeľadí. Štatistické analýzy potvrdili, že vírusy 

z ciciakov sa pri PCA analýze klastrovali do oddeleného klastra od vírusov zistených 

u starších zvierat. 

 Fylogenetická analýza preukázala zaradenie HEV sekvencií do zoonotického genotypu 

HEV-3, subtypov 3abchij. Jedna fylogenetická vetva bola unikátna len pre HEV izoláty zo 
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Slovenska. Pravdepodobne je to nový subtyp HEV-3. HEV identifikovaný u ľudských 

pacientov bol typizovaný ako genotyp HEV-3, subtyp 3f.  

 

Členovia špičkového tímu publikovali spolu 7 článkov v CC časopisoch a 2 v  

zahraničných časopisoch. V rámci vedeckej výchovy viedli 2 doktorandov. Na práce členov ŠT 

Lactovir bolo v roku 2020 zaregistrovaných 201 SCI citácií.  

Po vzniku pandémie COVID-19  sprístupňovali aktuálne vedecké poznatky z vedeckej 

literatúry laickej a odbornej verejnosti. Na túto tému napísali 7 vedecko-populárnych článkov, 

3 odborné články a jeden článok v medzinárodnom CC vedeckom časopise. 

Na riešení projektov participovali okrem 3 pokračujúcich aj 1 novoprijatý doktorand. 

V zahraničnej spolupráci sa rozvíjali aktivity s Centrom ALGATECH Mikrobiologický ústav 

AV ČR, so spoločnosťou Prodigest (Gent, Belgicko) a s pracovníkmi Veterinárneho ústavu 

v St. Poltene, Rakúsko. 

Jeden člen kolektívu – prof. Vilček – získal dve prémie literárneho fondu za citačný 

ohlas na jedno vedecké dielo a za vedeckú monografiu o BVD. 

 

VEDECKO-VÝSKUMNÉ CENTRÁ UVLF 

 

Na UVLF v Košiciach pôsobia nasledovné vedecko-výskumné centrá: 

 

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie  

 

Dňa 30. júna 2020 akademický senát UVLF súhlasil s vyčlenením Laboratória 

biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI) na samostatné výskumné pracovisko, 

ktoré bolo súčasťou katedry Mikrobiológie a imunológie UVLF, a to s platnosťou od 1. 9. 2020. 

LBMI bolo založené 15. marca 1996. UVLF a Neuroimunologický ústav SAV sa spojili 

za účelom vytvorenia laboratória imunogenomiky a imunoproteomiky na svetovej úrovni. 

LBMI sa zameriava na výskum interakcií medzi hostiteľom a neuroinvazívnymi 

patogénmi ako Borrelia burgdorferi, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, 

Franciscella Sp., vírus západonílskej horúčky, vírus kliešťovej encefalitídy a pochopenie ich 

skorej patogenézy pri prechode cez hematoencefalickú bariéru. Pracovná náplň laboratória 

zahŕňa špecializovaný a špecifický výskum ako: 

 a) štúdium bunkovej odpovede pomocou transkriptomiky a proteomiky pri vstupe 

patogénu do hostiteľskej bunky, 

 b) identifikácia špecifických receptorov a mapovanie domén, ktoré sa zúčastňujú na 

väzbe s ligandom, 

 c) tvorba protilátok s jednou doménou (Single domain antibodies, sdAbs), ktoré môžu 

prechádzať hematoencefalickou bariérou a rozpoznať receptory patogénu, 

 d) vývoj antimikrobiálnych peptidov. 

Ďalej sa laboratórium podieľa na výskume interakcií nového koronavírusu (SARS-

CoV2) s bunkovými receptormi a na vývoji terapeutík na princípe nanoprotilátok voči SARS-

CoV2 v rámci národného projektu APVV. 

V laboratóriu sa používajú najmodernejšie techniky ako „next generation“ 

sekvenovanie založené na sekvenovaní RNA (Next generation sequencing based RNAseq), 

„high-throughput“ proteomiku vrátane hmotnostnej spektrometrie, techniky na detekciu 

mutácií, „high resolution melting“ (HRM) metódy, DNA sekvenovanie, kvantitatívna real time 

PCR, transfekčné techniky, dizajn a výroba rekombinantných proteínov, detekcia proteínových 

interakcií, fágový displej, „affinity ligand binding“ metóda, „pull-down“ analýza  

a 3D kultivácia buniek ľudskej hematoencefalickej bariéry.  
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Doteraz v LBMI ukončilo doktorandské štúdium 12 doktorandov a viac ako 30 

vedeckých pracovníkov z rôznych krajín navštívilo laboratórium za účelom spolupráce 

a rozvoja techník objasňovania prechodu patogénov cez hematoencefalickú bariéru. LBMI je 

zapojené do projektov Európskej únie ako ITN-H2020 (MANNA), European Food Safety 

Authority (EFSA-Obromics), ERA-NET (Trabranfect). V roku 2020 boli podané dva projekty 

v rámci Horizont 2020 a EFSA a jeden projekt štrukturálneho fondu zameraný na COVID 

(CoronaFree). V roku 2020 laboratórium získalo APVV projekt v rámci výzvy PP-COVID. 

LBMI bolo tiež zapojené do medzinárodného konzorcia (128 krajín sveta) ICGEB 

(https://www.icgeb.org). Doposiaľ bolo publikovaných 80 publikácií v impaktovaných 

časopisoch (u všetkých publikácií IF vyšší ako 2.0). Úspešne bolo riešených 29 projektov 

(AVPP, VEGA, KEGA, FP7, H2020 atď.). Zoznam publikácií a grantových úloh je na  

http://lbmi.uvlf.sk.  

 

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny 

 

Centrum experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) je mladé 

pracovisko, ktorého vznik sa datuje ku dňu 30. 6. 2020. Dňom 1. 9. 2020 sa etablovalo medzi 

výskumné centrá a laboratóriá UVLF. 

CEKRM je zamerané na štúdium a vývoj inovatívnych bunkových a farmakologických 

prístupov určených na regeneráciu poškodených a nefunkčných tkanív a orgánov v dôsledku 

traumy, choroby či starnutia. Predstavuje biomedicínsky orientované pracovisko, ktoré skúma 

multilíniový potenciál, genomický a proteomický profil kmeňových buniek a ich metabolitov 

získaných z dospelých a neonatálnych tkanív. Využíva moderné in vitro a in vivo modelové 

systémy a technológie bunkového-tkanivového-3D-organoidného inžinierstva. 

Centrum úzko spolupracuje s Neuroimunologickým ústavom SAV v oblasti analýz 

bioaktívnych nanomolekúl (ektozómy, exozómy) disponujúcich schopnosťou ovplyvniť 

imunitný systém, plasticitu, regenáciu nervového tkaniva. Spoločne sa podieľa na hľadaní 

biomarkerov pre skorú diagnostiku neurodegeneratívnych ochorení.  

Cieľom centra je určovať biomedicínsky smer, ktorého výstupy nájdu klinické využitie 

pri liečbe závažných ochorení, pre ktoré doposiaľ nie je známa efektívna liečba. CEKRM je 

aktuálne nositeľom národných grantov APVV 19-0193 a VEGA 1/0376/20 a je zapojené do 

PP-COVID-20-0044 projektu, ktorý je zameraný na vývoj terapeutických biomolekúl 

blokujúcich SARS-CoV-2 infekciu. Členovia centra  sa podieľali na príprave projektu zo ŠF 

OPII-MŠVVaŠ SR (CoronaFree), ktorý je vo fáze hodnotenia odbornou komisiou.   

Napriek krátkej histórii bolo v spolupráci s CEKRM publikovaných 5 článkov  

v karentovaných a impaktovaných časopisoch (kategórie ADC, ADM). Počas nepriaznivej 

epidemiologickej situácie sa kmeňoví pracovníci ako aj doktorandi centra zapájali do rôznych 

webinárov a v spolupráci s NiU SAV zorganizovali 2020 Virtual Conference  of Young 

Neuroimmunologists: a great hope for our healthy future s výstupmi publikovanými   

v recenzovanom zborníku. V roku 2020 CEKRM ako nové pracovisko UVLF prekročilo 

hranice Európy a zviditeľnilo sa aktívnym (on line) výstupom na konferencii Miami Axon 

Repair, čím sa dostalo do povedomia špičkových laboratórnych tímov operujúcich v oblasti 

neuroregenerácie.  

Záujem o regeneračnú medicínu odzrkadľuje počet diplomantov (študujúcich 

v slovenskom a anglickom jazyku)  ako aj doktorandov. CEKRM sa podieľa na výchove 2 

denných doktorandov a jednej externej doktorandky v študijnom odbore biológia a v študijnom 

programe neurovedy.  

Ambície centra sú prenesené aj do pedagogickej oblasti, a to garanciou predmetov  

neurogenéza a plasticita CNS,  in vitro kultivácia buniek pre doktorandské štúdium a  založením 

povinne voliteľného študijného predmetu základy regeneračnej medicíny, na ktorý sa budú 

https://www.icgeb.org/
http://lbmi.uvlf.sk/
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môcť slovenskí aj zahraniční študenti (VVL, F, GVM) prihlásiť už v akademickom roku 

2021/2022.  

 

Centrum aplikovaného výskumu 

 

Centrum aplikovaného výskumu (CAV) predstavuje vedecko-výskumné pracovisko 

UVLF zriadené v 2018 ako súčasť Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach 

(Medi-Park Košice). Aktivity CAV sú orientované na základný a aplikovaný výskum pre 

riešenie aktuálnych problémov veterinárskej, pôdohospodárskej, zdravotníckej, 

environmentálnej  a príbuznej spoločenskej praxe, na vzdelávanie na 3. stupni vysokoškolského 

vzdelávania a sprostredkovanie rýchleho transferu získaných poznatkov do hospodárskej a 

spoločenskej praxe, aj zriaďovaním start-up-ov. 

Organizačnú štruktúru CAV tvoria vedúci vedecký pracovník, vedecký a technický 

pracovník a doktorand v 2. roku štúdia. Centrum využíva pre svoju vedecko-výskumnú činnosť 

infraštruktúru UVLF v súčinnosti s vedúcimi kliník a katedier, ako aj partnerov z UPJŠ a 

TUKE, ústavmi SAV a výrobnými podnikmi na základe dohôd o spolupráci. 

CAV a jeho pracovníci sa špecializujú na výskum biofyzikálnej a biochemickej 

ekológie kliešťov, t. j. na vplyv vybraných biotických (hostitelia, vegetácia, prírodné atraktanty 

a pod.) a abiotických faktorov prostredia na správanie kliešťov, kde popri klasických faktoroch, 

ako je klíma, skúmajú aj geologické (podložie) a geofyzikálne faktory (magnetické pole Zeme 

a jeho lokálne anomálie), kozmické počasie a človekom generovaný elektromagnetický smog 

rôznych frekvencií označovaný ako 4G a 5G siete.  

V roku 2020 CAV pokračovalo v riešení projektu APVV-17-0372 (7/2018-6/2022) 

Rádiofrekvenčné rozhranie v biológii a ekológii ixodidových kliešťov ako partner nositeľa 

projektu na UPJŠ a partnerom na  TUKE. Cieľom je získať nové poznatky o vplyve umelého 

elektromagnetického (EM) žiarenia na ekológiu, etológiu a parazito-hostiteľské vzťahy 

kliešťov a zistiť, či deformácie EM poľa majú dopad na mozaikovitý výskyt kliešťov v prírode. 

Pre sledovanie unikátneho správania kliešťov výskumný tím optimalizoval používané 

behaviorálne aparatúry a labyrinty pre použitie v generovanom EM poli s charakteristikami, 

ktoré sú využívané mobilnými operátormi v 4G a 5G sieťach na princípe overených a 

akceptovaných etologických testov. Jedna z navrhnutých a experimentálne otestovaných 

aparatúr je v súčasnosti v procese uplatnenia priemyselného vlastníctva. Výsledky tohto štúdia 

boli publikované v poprednom vedeckom periodiku Tick and tick borne diseases (2020) s IF 

2,7. 

CAV začalo v roku 2020 realizáciu projektu APVV-19-0440 (07/2020-06/2024) 

Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na 

Slovensku. Projekt akceptuje výzvu WHO a cieleným monitoringom bude identifikovať a 

charakterizovať vynárajúce sa (emerging) patogény vírusového, bakteriálneho a parazitárneho 

pôvodu so zoonotickým potenciálom prenášané menej známymi (neglected) druhmi kliešťov a 

ďalšími článkonožcami a udržiavané v prírodných ohniskách v rôznych klimatických 

oblastiach Slovenska a strednej Európy. Významné je zistenie prítomnosti B. miyamotoi na 

dvoch lokalitách Košickej kotliny, v Košickom lesoparku a v Drienovskej mokradi, a to 

v nymfách (0,6 %) i dospelých I. ricinus (1,3 – 1,5 %).  

CAV má rozpracovaný dlhodobý komplexný program výskumu repelentov novej 

generácie proti kliešťom, komárom a škodcom na báze rastlinných éterických olejov bez 

toxických účinkov na živočíchy, šetrné k životnému prostrediu a s využitím domácich 

materiálnych aj ľudských zdrojov. Partnermi pre aplikáciu výsledkov sú Chemosvit Fibrochem, 

s. r. o., vo Svite a Ústav polymérov SAV pre výrobu biodegradovateľných funkčných textilných 

a polymérnych materiálov s repelentom zabudovaným v hmote materiálu s dlhodobým 

účinkom. Aplikácie zahŕňajú pracovné odevy a odevné doplnky pre profesionálne a rekreačné 
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činnosti v prírode, ako aj postroje a doplnky pre ochranu domácich a hospodárskych zvierat 

pred vonkajšími parazitmi.   

CAV v spolupráci s Chemickým ústavom SAV rozpracováva originálnu technológiu na 

detekciu špecifických metabolitov v pote osôb infikovaných vybranými závažnými patogénmi 

ako Sars-CoV-2, lymská borelióza, kliešťová encefalitída a ďalšie s využitím špeciálne 

cvičených detekčných psov. V príprave je založenie start-up-u s účasťou vedeckých 

pracovníkov na aplikácie získaných poznatkov na ochranu ľudí a zvierat pred parazitmi 

a prenášanými chorobami. 

 

CENTRÁ EXCELENTNOSTI, KOMPETENČNÉ CENTRUM A UNIVERZITNÝ 

VEDECKÝ PARK (ETABLOVANÉ NA ZÁKLADE PROJEKTOV ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV EÚ) 

 

Vedecko-výskumné centrá etablované na základe projektov štrukturálnych fondov EÚ 

sa významnou mierou podieľajú na vedecko-výskumnej činnosti univerzity, publikačnej 

činnosti, ako aj na vzájomnej kooperácii medziuniverzitných pracovísk  aj pracovísk SAV. Na 

UVLF pôsobili v roku 2020 nasledovné vedecko-výskumné centrá: 

1. Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – INFEKTZOON (ITMS kód projektu: 

26220120002), ukončené 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) 

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. 
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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 je:  

1. listom MŠVVaŠ č. 2012-819/147:1-072 zo dňa 27. 1. 2012 NRL UVLF a listom MŠVVaŠ 

č. 2014-2840/7082:1-15AA zo dňa 12. 2. 2014 poverené vykonávaním povinností 

odborného pracoviska na účely hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín pre oblasť 

necieľových organizmov (tzv. ECOTOX), 

2. listom Ministerstva zdravotníctva SR č. S12124-2019-OVZSaP-3 zo dňa 2. 9. 2019 

poverené hodnotením rizika prípravkov na ochranu rastlín na zdravie ľudí, 

3. listom MPaRV SR č. 43614/2019 zo dňa 3. 10. 2019 na základe § 5 zákona č136/2000 Z. z. 

o hnojivách v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky MPaRV SR č. 245/2005 

poverené hodnotením zdravotnej neškodnosti hnojív pre ľudí s účinnosťou od 1. 1. 2020. 

 

NRL UVLF je 26 rokov nepretržite zapojené do registračného procesu prípravkov na 

ochranu rastlín na národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti hodnotenia rizika prípravkov na 

ochranu rastlín pre ekosystém. Od r. 2019 vykonáva tiež hodnotenie rizika pesticídov pre 

človeka (humánna toxikológia). Pôsobnosť pracoviska sa tiež rozšírila na hodnotenie 

zdravotnej neškodnosti hnojiva pre človeka. Touto činnosťou sa NRL UVLF aktívne podieľa 

na implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní 

prípravkov na ochranu rastlín na trh v rámci EÚ ako aj v rámci SR.   

NRL UVLF je financované z troch finančných zdrojov: účelová dotácia – špecifiká (71 

009 €), projekty EÚ (ostatné – pozri tabuľka v prílohe) a podnikateľská činnosť. 

NRL UVLF sa v roku 2020, tak ako aj po iné roky naďalej aktívne podieľalo na 

spoločných európskych projektoch v rámci Annex Inclusion Renewal. V rámci projektu  

AIR III (according to 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) ako Rapporteur member state v oblasti ekotoxikológie pokračuje v hodnotení účinnej 

látky boscalid pre Európsku komisiu za účelom jej zaradenia na ANNEX I s ukončením procesu 

v r. 2021. V rámci projektu  AIR IV (according to COMMISSION IMPLEMENTING 

REGULATION (EU) 2016/183 of 11 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) 

No 686/2012 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) 

NRL UVLF začalo hodnotenie účinnej látky etofenprox za oblasť toxikológie a ekotoxikológie. 

Uvedené projekty sú v hodnote 69 980 €. 

NRL UVLF je zapojené do hodnotenia prípravkov na ochranu rastlín v rámci zonálnych 

registrácií. V roku 2020 bola vypracovaná v rámci zonálnych registrácií jedna záverečná 

správa, na základe ktorej bol v EÚ v rámci centrálnej zóny ukončená registrácia  jedného 

prípravku na ochranu rastlín (zonal registration report for plat protection products FLEXITY). 



55 

 

Uvedený zahraničný projekt v roku 2020 priniesol finančné prostriedky na UVLF v objeme 

1188,24 €. 

V roku 2020 bolo v rámci národnej expertíznej činnosti vypracovaných 224 

expertíznych stanovísk s celkovým finančným objemom  162 027,06 €. 

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 Ministerstvom pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka SR, Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom životného prostredia SR 

a s pracoviskami Slovenskej akadémie vied. NRL UVLF taktiež dlhodobo spolupracuje 

s pracoviskami LF UPJŠ v Košiciach, s ktorými pripravuje hodnotenie rizika účinných látok 

pesticídov na človeka. V oblasti hodnotenia rizika pesticídov na včely NRL UVLF spolupracuje 

s Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok a je zapojené do procesu prípravy postupov 

(guidelines) na hodnotenie rizika prípravkov na ochranu rastlín na včely a včelí plod. 

Výsledkom spolupráce s hore uvedenými pracoviskami sú publikácie evidované v databáze CC 

a na základe hodnotenia rizík aj pozastavenie registrácií prípravkov na ochranu rastlín v rámci 

SR a EÚ. 

  
  

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. 2020 bola zverejnená  výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na projekty IGA UVLF 

v Košiciach so začiatkom riešenia v roku 2020.  

Do uzávierky došlo na referát pre vedu výskum a zahraničné styky 18 projektov, čo je 

o 1 viac ako v roku 2019. Všetky projekty spĺňali formálne kritériá. Pre jednotlivé projekty boli 

navrhnutí 2 oponenti, 1 z UVLF a 1 z externého prostredia. 

Na základe vyhodnotenia posudkov posudzovateľov a hodnotenia členov rady IGA rada 

navrhla financovať v roku 2020/21 4 projekty IGA, ktoré boli následne odsúhlasené rektorkou 

UVLF: 

 

PharmDr. Dominika Faixová  

(doktorandka) 

Sledovanie vplyvu silybínu a dračej krvi na 

vybrané imunologické parametre v in vitro 

podmienkach  

 

3000 € 

Mgr. Katarína Peňazziová  

(doktorandka) 

Úloha vtáčích rezervoárov v cirkulácii 

kliešťami prenášaných arbovírusov so 

zoonotickým potenciálom  

3000 € 

Mgr. Martina Proškovcová  

(doktorandka) 

In vitro stanovenie proapoptickej, 

antibiofilmovej a antioxidačnej aktivity 

vybraných silíc z rastlín čeľade Lamiaceae  

3000 € 

MVDr. Simona Grelová  

(doktorandka) 

Vzťah medzi SDMA, FGF-23 a aldosterónom 

na podklade chronickej choroby obličiek u 

mačiek  

3000 € 

Členmi rady IGA boli tiež na základe oponentských posudkov vyhodnotené záverečné 

správy projektov so začiatkom v roku 2019 s výsledkom: všetky 4 projekty splnili ciele a budú 

monitorované nasledujúci rok za účelom kontroly publikačnej činnosti v zmysle štatútu IGA. 
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UNIVERZITNÉ ČASOPISY 

 

Folia Veterinaria 

 

Folia Veterinaria je vedeckým časopisom UVLF, ktorý vychádza od roku 1956 a v 

anglickom jazyku od roku 1993. V roku 2020 to bol už 64. ročník vydávania časopisu. 

Redakčná rada časopisu je medzinárodná a sú v nej zastúpení odborníci z Austrálie, Číny, 

krajín západnej a strednej Európy. 

Vo Folii Veterinarii publikujú okrem slovenských autorov aj autori zo zahraničia, takže 

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

sveta, najmä od roku 2016, odkedy je časopis vydávaný vydavateľstvom DeGruyter-Sciendo 

ako Open access.  

Časopis Folia Veterinaria v roku 2020  vychádzal 

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 5. rok aj na stránkach 

vydavateľstva DeGruyter-Sciendo s perspektívou zaradenia 

časopisu do svetových databáz. V súčasnosti prebieha proces 

hodnotenia v súvislosti so zaradením časopisu do databázy 

Emerging Sources Citation Index (ESCI), ktorý je zahrnutý pod 

Web of Science. 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 najmä 

získavať viac publikácií z medzinárodného priestoru.  

 

Folia Pharmaceutica Cassoviensia 

 

UVLF vydáva od roku 2019 vedecký časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 

Časopis uverejňuje pôvodné vedecké práce z farmaceutickej a biomedicínskej oblasti, 

prehľadové články, kazuistiky z lekárenskej a z klinickej praxe a krátke oznámenia 

o aktuálnych vedeckých poznatkoch vo farmácii a medicíne v slovenskom, českom alebo 

anglickom jazyku. Ak je príspevok písaný v inom ako 

v anglickom jazyku, názov práce, abstrakt a kľúčové slová sú 

uvádzané v angličtine. Časopis vychádza štvrťročne v presne 

stanovených termínoch, každé číslo má 10 článkov a pre 

potreby medziuniverzitnej výmeny a pre čitateľov je dostupný 

v tlačenej aj voľne dostupnej elektronickej verzii. Informácie 

o časopise aj pokyny pre autorov a on-line verzie časopisu sa 

nachádzajú na webovom sídle UVLF.  

Šéfredaktorkou časopisu je rektorka univerzity Dr. h. c. 

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., výkonnou redaktorkou je 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., prorektorka pre 

medzinárodné vzťahy a internacionalizáciu, technickou 

redaktorkou je Mgr. Zuzana Holečková a za grafickú úpravu je 

zodpovedná Bc. Ivana Báštiová. Členmi redakčnej rady sú 

významní odborníci z oblasti farmácie a medicíny z Európy aj 

mailto:folia.veterinaria@uvlf.sk
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zo zámoria. Redakcia časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia sídli v areáli UVLF. 

Vedecký časopis Folia Pharmaceutica Cassoviensia je registrovaný v zozname 

periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom EV 

5741/18. Dňa 28. 10. 2020 bolo vedeckému časopisu Folia Pharmaceutica Cassoviensia 

pridelené  e-ISSN 2729-790X (on-line) k ISSN 2585-9609 (tlačené vydanie), na základe čoho 

je  časopis zaradený do národnej databázy ISSN. Záznam o časopise sa stáva tiež súčasťou 

celosvetovej databázy ISSN spravovanej medzinárodným centrom ISSN v Paríži. 

Ambíciou časopisu v budúcnosti je uverejňovanie článkov len v anglickom jazyku, čím 

by sa mohol etablovať medzi vedecké časopisy v oblasti farmaceutických vied 

v medzinárodnom priestore. Uverejňovaním kvalitných a aktuálnych vedeckých článkov 

s primeraným ohlasom časopis významne prispieva k rozvoju odboru farmácie. 

 

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 1/0314/20 „Bielkoviny krvného séra ako významné 

biomarkery v diagnostike zdravotného stavu zvierat“ a APVV-19-0462 „Diagnostika, 

etiológia, terapia a prevencia digitálnej dermatitídy hovädzieho dobytka a jej vplyv na 

zdravie a welfare“); 

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) 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 17 chovoch 

hospodárskych zvierat a zahŕňala 711 ks hovädzieho dobytka, 6 oviec 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 UPJŚ Košice).  

 

Pracovisko je vybavené modernou prístrojovou technikou na analýzu vnútorného 

prostredia a priebežne zabezpečuje inováciu a modernizáciu svojho prístrojového vybavenia. 

V roku 2020 bolo vyšetrených celkom 2 997 vzoriek biologického materiálu 

v nasledovnom druhovom zastúpení: prežúvavce 2 063, ošípané 345, psy a mačky 101, kone 
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28, kurčatá 22 a iné zvieratá (kamzíky, jelene, králiky a zajace) 182 vyšetrených vzoriek. V krvi 

a krvnom sére bol v rámci požadovaných ukazovateľov v jednotlivých metabolických profiloch 

vykonaný nasledovný počet analýz: hematologický profil 356, bielkovinový profil 5 925, 

energetický profil 4 357, enzymatický a hepatálny profil 3 956, makro- a mikrominerálny profil 

6 896. Okrem toho bolo vykonaných 279 vyšetrení homogenátov vnútorných orgánov a 24 

analýz mlieka. 
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VI. HABILITAČNÉ KONANIA A KONANIA NA VYMENÚVANIE PROFESOROV  

 

V roku 2020 boli vedeckou radou UVLF schválené 2 návrhy inauguračných konaní, 

z toho 1 návrh na menovanie za profesora a 1 návrh na začatie inauguračného konania:  

doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, 

PhD. 

1. 7. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania hygiena potravín – návrh na vymenovanie 

doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 

 

9. 12. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania hygiena potravín – návrh na začatie 

V roku 2020 bolo vedeckou radou UVLF schválených 10 návrhov habilitačných konaní, 

z toho 4 návrhy na menovanie za docenta a 6 návrhov na začatie habilitačného konania 

(Tabuľka č. 7, 8):  

MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. 1. 7. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania veterinárna morfológia a fyziológia – návrh 

na vymenovanie 

MVDr. Martin Levkut, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania veterinárna morfológia a fyziológia – návrh 

na vymenovanie 

MVDr. Iveta Maskaľová, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania výživa zvierat a dietetika – návrh na 

vymenovanie 

MVDr. Slavomír Horňák, PhD. 

 

9. 12. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania vnútorné choroby zvierat – návrh na 

vymenovanie 

MVDr. Vladimír Petrovič, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania hygiena chovu zvierat a životné prostredie– 

návrh na začatie 

MVDr. František Zigo, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania výživa zvierat a dietetika – návrh na začatie 

MVDr. Ľuboš Korytár, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania infekčné a parazitárne choroby zvierat – 

návrh na začatie 

MVDr. Marián Prokeš, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania infekčné a parazitárne choroby zvierat – 

návrh na začatie 

MVDr. Zuzana Hurníková, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania infekčné a parazitárne choroby zvierat – 

návrh na začatie 

MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD. 21. 10. 2020 v odbore habilitačného a inauguračného 

konania infekčné a parazitárne choroby zvierat – 

návrh na začatie 

 

Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., si prevzala dekrét profesorky z rúk prezidentky SR 

Zuzany Čaputovej dňa 14. 7. 2020. Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., si prevzal dekrét 

profesora od prezidentky SR 18. 11. 2020.   

UVLF mala v roku 2020 priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie 

a inauguračné konanie v 11 odboroch habilitačného konania a inauguračného konania 

(Tabuľka č. 17), rozhodnutím SAAVŠ z 20. 8. 2020 bolo UVLF odňaté právo uskutočňovať 

habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore habilitačného konania 

a konania na vymenúvanie profesorov veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia 

(Tabuľka č. 18). 
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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. Veková 

štruktúra najmä na funkčných miestach profesorov a docentov je menej povzbudivá. Aj keď sa 

štatisticky nevymyká celoslovenskému priemeru, s daným stavom nie sme spokojní a hľadáme 

vnútorné rezervy, ako tento stav zlepšiť. Priemerný vek vysokoškolských učiteľov sa 

medziročne mierne 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 2020 UVLF realizovala 25 výberových konaní vysokoškolských učiteľov, z toho 

bolo uskutočnené 1výberové konanie na obsadenie funkcie profesora, 4 výberové konania na 

obsadenie funkcií docentov a 18 výberových konaní na obsadenie pracovných miest odborných 

asistentov a asistentov. Podľa § 77 ods. 2 zákona o vysokých školách realizovala UVLF 1 

výberové konanie na obsadenie funkcie profesora a 1 výberové konanie na obsadenie funkcie 

docenta. Okrem výberových konaní na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov 

realizovala UVLF aj výberové konania na obsadenie výskumných pracovníkov a  v nadväznosti 

na novú organizačnú štruktúru aj výberové konania na obsadenie funkcií vedúcich 

zamestnancov, a to kvestora, vedúcich rektorátnych oddelení, vedúcich katedier, prednostov 

kliník, vedúcich a riaditeľov samostatných pracovísk a účelových zariadení a vedúcich 

výskumných centier.  

Na základe výsledkov výberového konania funkčné miesto profesora v roku 2020 

obsadila prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.  

Funkčné miesta docentov po úspešnom výberovom konaní obsadili  doc. MVDr. Eva 

Petrovová, PhD., doc. MVDr. Ján Bílek, PhD., doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., a doc. 

MVDr. Marcel Falis, PhD. Podľa § 77 ods. 2 zákona o vysokých školách po úspešnom 

absolvovaní výberového konania funkciu profesora obsadila doc. MVDr. Alica Kočišová, 

PhD., a funkciu docenta MVDr. Slavomír Horňák, PhD.   

Na základe 18 realizovaných výberových konaní na pracovné miesta vysokoškolských 

učiteľov, t. j.  asistentov a odborných asistentov, v šiestich prípadoch  boli obsadené pracovné 

miesta rovnakými  vysokoškolskými učiteľmi. Ďalšie miesta boli obsadené uchádzačmi, ktorí 

dovtedy pôsobili ako výskumní pracovníci, vysokoškolskí učitelia zamestnávaní na 

zastupovanie, alebo na menší ako plný úväzok, resp. novými zamestnancami: MVDr. Marián 

Pavľak, MVDr. Dana Marcinčáková, PhD., MVDr. René Mandelík, PhD., MVDr. Peter Major, 

PhD., MVDr. Marián Prokeš, PhD.,  PaedDr. Beáta Gajdošová, MVDr. Branislav Lukáč, PhD., 

MVDr. Zuzana Drahovská, PhD., MVDr. Martina Karasová, Bc. MVDr. Zuzana Vikartovská, 

MVDr. Katarína Bárdová, PhD., MVDr. Lucia Kottferová,  MVDr. Lucia Novotná 

Jurkuľáková, MVDr. Lenka Lešková, PhD., MVDr. Vladimír Petrovič, PhD., Mgr. Libor 

Sokoli a MVDr. Róbert Klein, PhD. V jednom výberovom konaní nebol vybratý žiaden 

uchádzač.   
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  Fyzický počet zamestnancov UVLF k 31. 12. 2020 bol 607 (385 žien), z toho 

v kategórii vysokoškolský učiteľ 219 (118 žien), v kategórii výskumný pracovník 42 (31 žien), 

a v kategórii ostatných zamestnancov 346 (236 žien). 

Z pohľadu kvalifikačnej štruktúry 11,4 % pedagogického zboru reprezentujú profesori, 

19,2 % docenti, 54,8 % odborní asistenti s vedeckou alebo akademickou hodnosťou a 14,6 % 

vysokoškolskí učitelia bez vedeckej hodnosti.  

V roku 2020 skončili pracovný pomer  z titulu odchodu do starobného dôchodku títo 

vysokoškolskí učitelia: prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc., doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc., 

MVDr. Ľubor Bindas, PhD., MVDr. Dušan Chvojka.  

V roku 2020 nás navždy opustili:  MVDr. Janka Pažáková, PhD. (25. 2. 2020), doc. 

MVDr. Jozef Marcaník, CSc. (3. 3. 2020), prof. MVDr. Ivan Rosival, CSc. (17. 3. 2020), prof. 

MVDr. Jozef Sokol, DrSc. (5. 6. 2020), prof. MVDr. JUDr. Andrej Bugarský, PhD.  (19. 7. 

2020), prof. MVDr. Vladimír Konrád, CSc. (9. 8. 2020), doc. MVDr. Juraj Halagan, CSc. (24. 

10. 2020).   

Z pohľadu získavania skúseností na medzinárodnej úrovni sú významnou aktivitou 

mobility pedagógov. Mobility zamestnancov  roku 2020  boli ovplyvnené pandémiou Covid 19 

(Tabuľka č. 11) Fyzicky bolo vyslaných 9 zamestnancov, ďalšie mobility boli presunuté na 

nasledujúci rok 2021. 

Zamestnanci, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci pri riešení výskumných, 

vedeckých a ďalších projektov majú štandardné podmienky pre 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 2020 štipendiá zo štátneho rozpočtu vo forme 

sociálnych a motivačných štipendií. 

 

aa) Sociálne štipendiá 

V roku 2020 o sociálne štipendium požiadalo 107 študentov a priznané bolo 80 

študentom v celkovej výške 137 580 €.   

  

ab) Motivačné štipendiá 

V roku 2020 bolo vyplatených na motivačných štipendiách 84 310 €, ktoré boli priznané 

174 študentom, z toho 66 130 € za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia 82 

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

štúdia s vyznamenaním a cenou rektora bolo vyplatené 92 študentom vo výške 18 180 €. 

 

b) Štipendiá z vlastných zdrojov 
Motivačné štipendium vyplácané z vlastných zdrojov univerzity bolo vyplatené 144 

študentom vo výške 10 255 €. 

Štipendium z vlastných zdrojov univerzity ako sociálna podpora študentom bolo 

vyplatené 10 študentom vo výške 16 235 €. 

Prideľovanie štipendií sa riadilo vnútorným predpisom č. 40 – Štipendijný poriadok. 

 

ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI 

 

V roku 2020 o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami požiadalo 

24 študentov. O rozšírenie podporných služieb pre študentov so špecifickými potrebami 

požiadal 1 študent. O zohľadnenie špecifických potrieb v priebehu štátnych skúšok požiadali 

3 študenti. O zohľadnenie špecifických potrieb v priebehu prijímacieho konania požiadal 

1 uchádzač. O osobnú asistenciu z dôvodu rozsahu zdravotného obmedzenia požiadal 

1 študent. 

Na podporu vzdelávania študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2020 

MŠVVaŠ SR poskytnutá dotácia vo výške 18 675 €, ktorá bola vyčerpaná vo výške 18 

675,40 €. 

Postup UVLF pri vytváraní všeobecne prístupného akademického prostredia a 

zodpovedajúcich podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami 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 vnútorný 

predpis č. 56 – Smernica o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými 

potrebami na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

 

PORADENSKÉ SLUŽBY PRE ŠTUDENTOV 

 

UVLF poskytuje poradenské služby ako súčasť zlepšovania kvality vzdelávania. 

Poradenské služby sú poskytované všetkým študentom univerzity formou poradenstva, pomoci 
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a podpory v rôznych životných situáciách. Poradenské služby využilo celkovo 22 študentov. 

Študentom bolo poskytnuté: sociálne poradenstvo – 12 študentom, právne poradenstvo – 2 

študentom, pedagogické poradenstvo – 8 študentom a psychologické poradenstvo – 4 

študentom. 

 

STAROSTLIVOSŤ O ŠTUDENTOV – UBYTOVANIE, STRAVOVANIE 

 

Kritériá na prideľovanie bodov na posúdenie nároku na ubytovanie na Študentských 

domovoch (ďalej ŠD) UVLF boli schválené na návrh študentskej komory AS UVLF dňa 8. 12. 

2016.  

Poradie žiadateľov o ubytovanie bolo vytvorené podľa kritérií zohľadňujúcich 

prospech, vzdialenosť bydliska od školy, aktivitu v záujmových kluboch UVLF, sociálnu 

situáciu študenta.  

Študenti si podávali žiadosti elektronickou formou prostredníctvom AIS. Ubytovanie 

bolo pridelené 643 študentom denného štúdia v ŠD, 2 študentom tretieho stupňa štúdia, 80 

študentom štúdia v anglickom jazyku a 13 študentom z výmenného programu Erasmus+. 

Ubytovanie sa ponúka v 2-lôžkových izbách a v 1-lôžkových apartmánoch. 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 osobu je 122 €. 

V študentských domovoch sa naďalej vykonávali celkové rekonštrukcie a rekonštrukcie 

izieb. V ŠD2 sa zrekonštruovalo posledných 8 stúpačiek z celkového počtu 16 a začala sa 

rekonštrukcia stúpačiek v ŠD1. V oboch budovách internátov bola zrealizovaná prevádzková 

obnova a oprava zameraná najmä na opravu kľučiek a zámkov na dverách sociálnych zariadení, 

opravu vstupných dverí do WC, sprchy v apartmáne, rekonštrukcia podlahy, oprava 

inštalačných zásuviek, položenie nového asfaltu od ŠD1 smerom k hlavnej verejnej 

komunikácii, oprava schodov na vstupe do ŠD1 a ŠD2, poškodených keramických obkladov, 

čistenie dažďových zvodov a striech, dažďových zvodov na streche kotolne, jedálne a kuchyne. 

V rámci zveľaďovania ŠD na základe pripomienok a požiadaviek študentov bolo 

vymenených 50 váľand, 10 chladničiek, 60 stoličiek, 4 mikrovlnky, 40 kusov paplónov 

a vankúšov, 30 ks interiérových dverí a 30 ks písacích stolov. 

ŠD okrem ubytovania zabezpečujú aj stravovanie, najmä pre študentov a zamestnancov 

UVLF. Stravovacie služby sú zabezpečované prostredníctvom zmluvného partnera 

GASTROMILA, s. r. o. Dodávateľ ponúka 8 jedál. Došlo k nárastu stravníkov a nový dodávateľ 

stravy aktívne komunikuje so zástupcami študentov a reaguje na ich požiadavky a podnety. 

V mesiaci november 2020 došlo k pracovnému stretnutiu zástupcov internátnej rady pod 

vedením študenta Jaroslava Bučana, zástupcov dodávateľov stravy spoločnosti 

GASTROMILA a riaditeľa ŠD, kde sa riešili aktuálne pripomienky k stravovaniu. Na 

pracovnom stretnutí konatelia spoločnosti GASTROMILA informovali o možnosti podávania 

aj vegánskej stravy pre študentov zapojením sa do projektu Zelená kuchyňa. Hlavnou 

myšlienkou projektu je zvýšiť podiel rastlinných jedál v našej jedálni. Na základe kladných 

ohlasov vegánsku stravu zmluvný partner zaradil do ponuky jedál.  

 

Oddychové zóny 

Študenti majú k dispozícii oddychové zóny v areáli UVLF a Študentských domovov 

(ŠD), v roku  2020 nepribudli nové oddychové zóny. 

 

ODBORNO-ZÁUJMOVÉ AKTIVITY ŠTUDENTOV  

 

Aj v roku 2020 UVLF podporovala činnosť odborno-záujmových klubov. Študenti sa 

aktívne zapájali do činnosti Kynologického klubu, Klubu Aqua Terra, Klubu poľovníckej 
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kynológie, Chovateľského klubu, Kynologického klubu Darco, Flóra klubu, Klubu chovateľov 

malých cicavcov a exotických vtákov, Klubu sokoliarstva a rehabilitácie dravcov, Včelárskeho 

klubu, Mineralogického klubu, Spolku košických študentov farmácie a Klubu Hygiena 

Alimentorum. Na univerzite tiež pôsobí študentská organizácia IVSA Slovakia a ANSA Košice, 

ktorá združuje nórskych študentov študujúcich v zahraničí. Na klubové aktivity boli poskytnuté 

finančné prostriedky z rozpočtu UVLF v Košiciach.  

 

Kynologický klub  

 

Kynologický klub UVLF v akademickom roku 2019/2020 združoval spolu 30 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 Pri hati, kde pravidelne 

prebiehajú tréningy pod vedením 

skúsených kynológov. Tak, ako  každoročne, aj v tomto roku dňa 19. 10. 2020 zorganizovali 

30. ročník pretekov o Pohár rektorky UVLF v športovej kynológii. Členovia klubu sa zúčastnili 

so psami so svojimi ukážkami športovej kynológie (poslušnosti a obrany) na akcii Deň 

otvorených dverí na UVLF, ktorý sa konal 22. 1. 2020. V rámci praktickej výučby predviedli 

ukážky rôznych metodík výcviku psa pre športovú kynológiu pre študentov v študijných 

programoch kynológia a všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín. Okrem akcií 

organizovaných klubom sa členovia zúčastnili aj na mnohých kynologických podujatiach 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. Pravidelne podľa potreby prebiehali brigády na údržbu a úpravu kotercového 

a výcvikového areálu. 

 

Klub Aqua Terra  

 

Klub Aqua Terra (ATK) v akademickom roku 2019/2020 pokračoval v spolupráci 

s klinikou vtákov, exotických a voľne žijúcich 

zvierat pri realizácii výučby pre slovenských 

i zahraničných študentov UVLF, kde poskytoval 

zvieratá a priestory, a tak isto aj pri výučbe 

predmetu zoológia. Zvieratá poskytoval pre 

potreby výučby aj ústavu fyziológie. Klub 

organizoval exkurzie pre materské a stredné školy 

v Košiciach a spolu s kynologickým 

a poľovníckym klubom pre základnú školu Poprad 

– Matejovce. Klub sa zúčastnil projektu Európska 

noc výskumníkov v Košiciach, podujatia Deň 
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otvorených dverí UVLF či pikniku pre prvákov UVLF.  Bol oslovený v rámci projektu 

košického bábkového divadla Virvar, kde prezentoval zvieratá. ATK pokračoval v chove 

a odchove už zabehnutých druhov zvierat. Tento rok do chovu pribudol leguán kubánsky 

(Cyclura nubila) a dlhokrčka červenobruchá (Emydura subglobosa). Z akvaristiky to bol 

hadohlavec dúhový (Channa bleheri) a bichír ornamentový (Polypterus ornatipinnis). V roku 

2020 pokračoval na dokončení nových terárií v expozitúre či vybudovaní vonkajšieho výbehu 

pre korytnačky a voliéry pre chameleóny. Niektoré komplexné brigády prispeli k skvalitneniu 

pracovného prostredia, čistote a poriadku ATK. V danom akademickom roku bol počet členov 

klubu 30. 

 

Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov 

 

Členmi klubu sú prevažne študenti štúdia v anglickom jazyku v počte 24 študentov. 

V krúžku pracovali aj 6 slovenskí študenti. 

O členstvo v klube prejavili záujem aj študenti 

prvého ročníka. Členovia krúžku svojpomocne 

upravovali priestory a vonkajšie voliéry, kde mali 

v držbe 11 dravcov. Študenti krúžku sa 

zúčastňovali pravidelnej klinickej stáže nad 

rámec povinnej výučby. Pomáhali 

ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti 

o hospitalizované zvieratá. Okrem toho sa 

zaoberali aj starostlivosťou o rehabilitované 

jedince a hendikepované živočíchy, ktoré pochádzali z činnosti rehabilitačnej stanice. 

Poskytovali paliatívnu starostlivosť o hendikepované dravé vtáky. Členovia klubu organizovali 

pravidelné stretnutia a workshopy, zúčastňovali sa na rôznych podujatiach pre deti (Mikuláš 

a iné), spolupracovali s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizovali 

demonštrácie a ukážky a šírili osvetu o dravých vtákoch a o ochrane dravcov vo voľnej prírode. 

Poskytli príspevky do časopisov IAF Newsletter a Sokoliar. Aktivity klubu boli od marca 2020 

pozastavené z dôvodu pandemickej situácie súvisiacej s COVID-19. Starostlivosť o dravce 

zabezpečovali zamestnanci kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat.  

Klub prevádzkoval aj facebookovú stránku UVM Košice Falconry & Raptor 

Rehabilitation Club, kde boli pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných 

akciách spolu s fotodokumentáciou dravcov.  

 

Klub poľovníckej kynológie  

 

Klub poľovníckej kynológie (KPK) združoval v akademickom roku 2019/2020 spolu 

29 členov a čakateľov z radov študentov študijných programov VVL, HP a kynológia. Členovia 

klubu sa zúčastnili so svojimi zverencami na spoločných poľovačkách na bažantiu a diviačiu 

zver, ktoré boli v poľovníckej sezóne 

2019/2020 organizované UVLF. 

Spolupodieľali sa na organizovaní skúšok psov 

z poľovnej upotrebiteľnosti. Pre potreby 

praktickej výučby disciplíny výkon a výcvik 

III. – poľovné psy v ŠP kynológia predviedli 

členovia klubu ukážky práce stavačov, 

sliedičov, brlohárov a duričov. Participovali aj 

na podujatí Deň otvorených dverí UVLF, kde 

predstavili pre záujemcov o štúdium na UVLF 
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činnosť KPK. Mnoho brigádnických hodín členovia klubu venovali zveľaďovaniu a údržbe 

psincov v  kynologickom areáli za Hornádom. 

 

Flóra klub 

 

V akademickom roku 2019/2020 po odchode študentov, ktorí ukončili vysokoškolské 

štúdium na UVLF, sa počet členov Flóra klubu stabilizoval na 70 členov, ktorí boli rozdelení 

na čakateľov a stálych členov podľa zásluhovosti. Členovia Flóra klubu sú rozdelení do skupín 

podľa oblasti záujmu, ktorej sa mali v letnom semestri venovať. V súvislosti so šírením 

ochorenia COVID-19 bola študentom nariadená dištančná forma vyučovania a študenti svoje 

aktivity vo Flóra klube ani nezačali. 

 

Chovateľský klub 

 

Chovateľský klub (CHK) sa podieľa na rozvoji chovateľstva pre študentov UVLF 

predovšetkým chovom bylinožravých kožušinových zvierat a hydiny. Vzhľadom na 

epidemiologickú situáciu zapríčinenú pandémiou COVID-19 fungoval klub až do augusta 2020 

v obmedzenom režime, čo viedlo k zrušeniu služieb vo dvojici a k zredukovaniu celkového 

počtu zvierat. V súčasnosti je v klube 60 kusov zvierat, a to stredne veľké a zdrobnené králiky, 

morčatá, sliepky a japonské prepelice.  

 

Kynologický klub DARCO  

 

Kynologický klub DARCO je záujmovým klubom UVLF združujúcim majiteľov psov 

z radov študentov a zamestnancov UVLF 

rôznych plemien a krížencov so zameraním na 

výcvik v agility, dogdancing a obedience, 

canisterapiu, záchranárstvo, ako aj socializáciu 

psov z útulkov. Okrem spomínaných aktivít sa 

študenti venujú socializácii psov a následne 

získavaniu nových majiteľov pre adopciu psov 

z UVP v Košiciach. V období apríl – jún bolo 

postavených 5 kotercov pre tento klub. Počet 

aktívnych členov klubu je 19. Na základe volieb 

sa predsedom stal Ján Melicher. Podpredsedom 

je Petra Toporčáková a tajomníkom Lucia Oravkinová. V rámci výučby v letnom semestri 

neboli študenti nápomocní z dôvodu pandémie COVID-19. 

 

Klub chovateľov malých cicavcov a exotických vtákov 

 

V súčasnom období má klub 23 členov a spoločne chovajú morčatá, králiky, laboratórne 

potkany, činčily, zebričky, rozely, korely a andulky. Spolu chovajú 47 kusov malých cicavcov 

a 19 kusov exotických vtákov. Aktivity klubu boli od marca 2020 pozastavené z dôvodu 

pandemickej situácie. Členovia klubu na uvedené obdobie klub vyprázdnili a zvieratá si zobrali 

domov. 

 

Mineralogický klub 

 

Mineralogický klub je záujmový klub pod záštitou UVLF. Združuje študentov so 

záujmom o mineralógiu, paleontológiu, zbieranie minerálov a skamenelín. Členovia 
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mineralogického klubu sa stretávajú na ústave biológie, zoológie a rádiobiológie, kde sa 

nachádza aj mineralogická zbierka univerzity. Okrem toho členovia využívajú vlastnú 

tematicky zariadenú klubovňu v ŠD UVLF. Činnosťou klubu je práca v teréne, návšteva výstav 

a výmenných dní zameraných na mineralógiu, návšteva jaskýň a obohacovanie vlastnej 

zbierky. Hlavnou snahou klubu je získavať a rozširovať svoje vedomosti o mineráloch 

a skamenelinách, rozširovať svoje rady o nových členov a zväčšovať mineralogickú zbierku 

univerzity. Vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 bola činnosť klubu minimalizovaná. 

 

Klub Hygiena Alimentorum 

 

Klub Hygiena Alimentorum má  33 aktívnych členov, 10 nápomocných členov z radov 

zamestnancov a doktorandov a 17 čakateľov. Predsedníčkou klubu je MVDr. Kristína 

Mravcová, podpredsedom Zoltán Gyorodi, tajomníčkou Marcela Beťušáková a hlavným 

technológom je Mgr. Martin Bartkovský. Rovnako ako ostatné kluby, aj činnosť Klubu 

Hygiena Alimentorum obmedzovali protipandemické opatrenia. Najvýznamnejším podujatím 

v roku 2020, ktorý klub zorganizoval, tak bol dňa 19. 2. 2020 workshop s názvom 

KVÁSKOVANIE na UVLF. Kváskovanie si na Slovensku získalo širokú obľubu,  a tak sa toto 

podujatie stretlo s veľkým záujmom aj medzi zamestnancami a študentmi univerzity.  Počas 

workshopu sa účastníci naučili, ako založiť a starať sa o kvások, ako vybudovať stabilné cesto, 

techniku pečenia a mnoho zaujímavostí a trikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolok košických študentov farmácie 

 

Spolok košických študentov farmácie (SKŠF) je jedným zo študentských spolkov na 

UVLF a jeho hlavným poslaním je upevňovanie farmaceutického povedomia vo verejnosti a aj 

medzi samotnými študentmi farmácie.  

Valné zhromaždenie, na ktorom sa uskutočnili aj voľby nového prezídia a predsedov 

spolku, prebehlo online a bolo pre pandémiu presunuté z mája až na september 2020. Do 

prezídia boli na akademický rok 2019/2020 zvolení: Igor Ontek – prezident, Vladimír Vodhanel 

– viceprezident, Ľudmila Džubáková – tajomníčka, Lucia Kubicová – hospodárka, Laura 

Kubíková – predsedníčka pre vzdelávacie aktivity, Štefan Matyi – predseda pre kultúrno-

spoločenské aktivity, Michal Sejna – predseda pre zahraničie a Šimon Salanci – predseda pre 

digitálne média. Počet členov bol 90, aktívne sa zapájalo 30.  

V úvode roku 2020 boli členovia SKŠF súčasťou privítania uchádzačov o štúdium na 

našej univerzite počas dňa otvorených dverí. Vo februári sa stihli ešte zúčastniť kongresu v 

Budapešti, Maďarsku. Dňa 6. 3. 2020 pred vyhlásením dištančnej formy štúdia sa konal 



68 

 

jubilejný 10.pPrelomový ples farmaceutov venovaný všetkým, ktorí prešli prvou polovicou 

farmácie. Ples bol zároveň poslednou prezenčnou akciou spolku v celom roku. Všetky ďalšie 

aktivity sa preniesli do online priestoru. V letnom semestri sa organizovala alternatíva 

tradičných Dní pracovných príležitostí, a teda webináre o komunikácii, ako sa pripraviť na 

pohovor do zamestnania a tiež o screeningových aktivitách v lekárňach v susednom Česku. 

Ďalšou edukačnou činnosťou bol Svetový deň farmaceutov s heslom Transforming global 

health a okrem zaujímavého webináru zameraného na komunikáciu v praxi lekárnika bolo 

súčasťou aj niekoľko súťaží. Ďalšie online prednášky boli venované európskemu dňu antibiotík, 

konkrétne dispenzácii antibiotík v praxi a probiotikám medzi nami. 

Rozsiahlym projektom počas koronakrízy bol projekt Študenti farmácie pomáhajú 

lekárňam (ŠFPL), ktorý vznikol v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie a 

Slovenskou lekárnickou komorou. Študenti farmácie po celom Slovensku pomáhali lekárňam 

zvládať tlak, ktorý bol na nich vyvíjaný počas najväčšej krízy. Celý projekt bol na báze 

dobrovoľníctva vo voľnom čase a podporili ho obe univerzity farmácie na Slovensku. 

Začiatkom druhej vlny COVID-19 projekt ŠFPL znova pokračoval a niektorí študenti pomáhali 

až do konca kalendárneho roka. Mnohí členovia dobrovoľne pomáhali aj pri celoplošnom 

testovaní. 

Svoj priestor dostal aj mentoring tím, ktorý na sociálnych sieťach odpovedal na otázky 

uchádzačom a v novom akademickom roku 2020/21 aj čerstvým prvákom. Pre tých sa 

organizovala prednáška “4P” – Praktická prednáška pre prváka, no tentokrát dištančne. Spolok 

napísal aj niekoľko článkov do časopisov Lekárnik, Médium a Lekárnicke listy a otvorila sa 

otázka vlastného časopisu SKŠF, ktorý by mohol vyjsť už v letnom semestri 2021. 

Jedným z najvýznamnejších míľnikov v roku 2020 bol pre SKŠF zavedenie Certifikátu 

aktívneho študenta (CAŠ), ktorým sa majú podporiť a zvýhodniť aktívni členovia pravidelne 

sa zúčastňujúci na zaujímavých edukačných, zahraničných, ale aj publikačných aktivitách. 

Nezanedbávala sa ani osveta v oblasti zdravia so zameraním na rôzne dôležité medzinárodné 

dni, ale aj vyvracanie dezinformácií a hoaxov, ktorých bolo pre nezvyčajnú situáciu čoraz viac. 

V decembri sa na sociálnych sieťach rozbehol projekt Profil budúceho farmaceuta, v ktorom sa 

postupne prezentujú naši študenti. Celý rok sprevádzali prípravy študentského farmaceutického 

kongresu Summer university 2021, kde do organizačného tímu, ako aj do tímu pomocníkov 

priamo na kongrese bolo vybraných niekoľko členov SKŠF. 

Svoj priestor dostal aj mentoring tím, ktorý na sociálnych sieťach odpovedal na otázky 

uchádzačom a v novom akademickom roku 2020/21 aj čerstvým prvákom. Pre tých sa 

organizovala prednáška “4P” – Praktická prednáška pre prváka, no tentokrát dištančne. Spolok 

napísal aj niekoľko článkov do časopisov Lekárnik, Médium a Lekárnicke listy a otvorila sa 

otázka vlastného časopisu SKŠF, ktorý by mohol vyjsť už v letnom semestri 2021. 

 

Včelársky klub 

 

Momentálne v klube pracuje 25 riadnych členov a 20 čakateľov spomedzi slovenských 

študentov rôznych ročníkov a študijných programov. 

Klub začal svoju činnosť s desiatimi prezimovanými 

rodinami. V priebehu leta sa tieto včelstvá úspešne 

rozšírili na 13 rodín. Na prezimovanie však klub bude 

nechávať iba 8 rodín, čo je počet, ktorý považuje za 

ideálny vzhľadom na kapacitu včelnice. Činnosť klubu 

bola zameraná na práce na včelnici, prípravné práce 

v klubovni, pomoc pri organizovaní klubových 

a medziklubových akcií. V jarných týždňoch, keď 
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aktivita včelích rodín vrcholila, sa klub zameral na prevenciu rojenia. Vytáčanie medu prebehlo 

v dvoch termínoch.  

 

IVSA  Slovakia (International Veterinary Student´s Association) 

 

IVSA Slovakia na UVLF pôsobí už ôsmy rok. V súčasnosti IVSA Slovakia eviduje 53 

aktívnych členov. Na základe výsledku volieb vedenia IVSA, ktoré sa uskutočnili 26. 2. 2020, 

je prezidentom IVSA Michal Bajtoš (6. ročník ŠP VVL), viceprezidentkou Veronika 

Kostolániová (5. ročník ŠP VVL), Exchange officer Sonja Ivašková (5. ročník ŠP VVL), 

pokladníčkou Kristína Ondrušková (5. ročník ŠP VVL), Public relations Ivana Lančaričová (4. 

ročník ŠP VVL) a sekretárkou Lenka Kokuľová (5. ročník ŠP VVL).  

Jedným z hlavných projektov sekcie Animal Welfare sú pravidelne organizované 

zbierky pre košické útulky spojené s venčením psíkov v útulku. Okrem toho sa realizoval aj 

osvetový projekt Responsible Pet ownership, kde študenti veterinárskeho lekárstva 

jednoduchou a zábavnou formou vysvetľujú žiakom základných škôl, ako si správne vybrať 

zvieracieho miláčika, a ako sa o neho následne správne starať. IVSA Slovakia sa podieľa aj na 

starostlivosti o novoprijatých študentov projektom Big Brother pre študijný program všeobecné 

veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, v ktorom každý študent dostáva 

prideleného mentora, ktorý mu pomáha orientovať sa v univerzitnom živote a zodpovedá jeho 

otázky týkajúce sa orientácie na univerzite, štúdia, vyučujúcich a života v Košiciach. V rámci 

ďalších aktivít sa IVSA zapojila do tradičných študentských podujatí ako Pub Quiz a Burza 

učebníc. V letnom semestri akademického roka 2019/2020 bolo v dôsledku pandémie COVID-

19 množstvo aktivít klubu zredukovaných na minimum. Napriek tomu IVSA zorganizovala on-

line Wellness week, počas ktorého sa študenti mohli celý týždeň zapájať do rôznych výziev 

a ich plnenie potom zdieľať na sociálnych sieťach. Okrem toho členovia IVSA začali s novou 

aktivitou, a to vytvorením vzdelávacích „factsheet-ov“, ktoré majú pomôcť vybrať a zapamätať 

si najdôležitejšie body k rôznym odborným témam. V akademickom roku 2019/2020 bola 

témou najlepšie spracovaného factsheet-u hypersenzitivita. Aktivity IVSA Slovakia boli 

realizované nielen z finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu UVLF v Košiciach, ale 

aj z prostriedkov od sponzorov, ktorých IVSA aktívne vyhľadáva. 

Napriek tomu, že v roku 2020 z dôvodu pandémie 

COVID-19 prevládala dištančná forma štúdia IVSA, 

zorganizovala mnoho zaujímavých akcií. Aktívni členovia 

vytvorili niekoľko factsheetov na témy, ktoré im boli najbližšie 

a ktoré sa následne zdieľali na IVSA facebookovej stránke 

a iných sociálnych sieťach. Najlepší factsheet vytvorila 

Kristína Ondrušková, ktorá bola odmenená zdieľaním tejto 

práce. 

Welness week posilnil kolektívneho ducha IVSA tradične aj tento rok, hoci 

v netradičnej forme. Každý deň bol zverejnený program na IVSA facebookovej stránke a na 
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Instagram profile, kde boli uvedené tzv. challenges. Každý člen 

mal možnosť zapojiť sa do „spoločných“ online filmových 

večerov, zdieľania špeciálnych schopností štvornohých priateľov, 

ako aj „zeleného“ dňa (šport a príprava „zeleného“ jedla) a svoju 

aktivitu zdokumentovať videom alebo fotkou. Následne boli 

koláže všetkých príspevkov zdieľané na sociálnych sieťach.  

 Online prebiehal aj 69. ročník IVSA medzinárodného 

kongresu, ktorého sa zúčastnila Ivana Koterbová. Počas troch dní 

od 7. do 9. 8. 2020 preberali záležitosti fungovania IVSA Global 

a jednotlivých členských frakcií. Prvý deň bol zameraný na 

prezentáciu a schválenie nových stanov IVSA. Druhý deň bol 

venovaný prednáškam. Absolventi veterinárnych univerzít 

a zároveň aj členovia klubu IVSA hovorili o výhodách členstva aj po ukončení štúdia, ako aj 

o osobných skúsenostiach z praxe a odborných témach: Human handling of cattle; Surviving 

equine practice; Clients management; Exotic animals – chimpansee; What to expect - Animal 

welfare; industrial farming. Tretí deň bol zameraný na voľbu delegátov IVSA Global. Každý 

z nominantov mal dve minúty na prezentáciu. Po 

voľbách kongres pokračoval ešte prezentáciami 

o rozpočte, financiách a nákladoch kongresu.  

 Pre študentov, ale aj pre laickú verejnosť, ktorá 

sleduje IVSA aktivity na sociálnych sieťach, bola od 

6. do 26. októbra pripravená séria náučných plagátov 

z oblasti hematológie a kardiológie. Zamerané boli na 

fyziologické a patologické stavy krvi, ako aj na 

etiológiu, diagnostiku a liečbu dilatačnej 

kardiomyopatie u psov. 

  Aj v tomto roku boli pravidelné aktivity IVSA 

doplnené o nové. Jednou z nich bola súťaž o najlepšiu Halloween photo. Do tejto súťaže sa 

zapojila viac než desiatka študentov, ktorí sa spoločne so svojimi štvornohými priateľmi snažili 

vyzerať strašidelne. Za najhrôzostrašnejšiu, ale aj najkrajšiu fotku zároveň bola odbornou 

porotou vybraná fotka od Lucie Kubečkovej, ktorá za svoj kreatívny nápad a vyhotovenie 

získala vecné ceny. 
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V rámci zlepšovania vzťahov so zahraničnými študentmi našej univerzity boli počas 

celého zimného semestra organizované online 

stretnutia Sunday english chat evenings. 

Organizovaná forma diskusie bola zameraná 

na vzájomné spoznanie sa a priblíženie tradícií 

v rodných krajoch našich členov. Niekoľko týždňov 

po sebe bol práve nedeľný večer venovaný tejto 

aktivite. Táto medzinárodná interakcia padla na 

úrodnú pôdu a tešila sa veľkému záujmu. 

Keďže poslaním veterinárnych lekárov je 

liečiť a starať sa o zdravie zvierat (ktoré majú 

väčšinou svojich majiteľov), nikdy sa nevyhnú 

kontaktu s ľuďmi. Preto je potrebné nezabudnúť aj 

na spoločenský rozvoj budúcich veterinárnych 

lekárov a ich osobností. Tento rok to bolo formou 

prípravy plagátov na tému šťastia, pozitívnej energie a láskavosti. Online osveta bola zameraná 

samozrejme aj na odborné témy: Diabetes Mellitus a antibiotická rezistencia. V oboch 

prípadoch boli na dané témy vytvorené infografiky, ktoré boli zdieľané na sociálnych sieťach.   

Nová aktivita bola pripravená aj na december. Vykonávať sa mohla z bezpečia 

domovov keďže prebiehala opäť v online priestore. Jednalo sa o akýsi druh adventného 

kalendára, v ktorom však neboli sladkosti. Na začiatku 

každého týždňa bol vytvorený plagát s úlohami na každý 

deň. Účastníci sa mohli zapájať prostredníctvom 

zdieľania svojich aktivít na sociálnych sieťach IVSA. 

Napríklad prvou úlohou bolo podeliť sa o vianočné 

fotografie z detstva. Medzi ďalšie aktivity patrilo 

počúvanie obľúbených vianočných piesní, pečenie 

vianočných zákuskov, zdobenie vianočného stromčeka 

a rôzne iné. Týmto sme mohli spoločne poznávať 

vianočné tradície z rôznych zákutí Slovenska aj iných 

krajín. Aktivita bola opäť hodnotená bodmi a účastník 

s najvyšším počtom získaných bodov získal vecné ceny 

od nášho hlavného sponzora ROYAL CANIN. 

Každoročne v období okolo 6. decembra IVSA organizuje zbierku pre psíky v útulku, ktoré 

si tieto sviatky štedrosti a radosti nemôžu viac užiť vo svojich rodinách, častokrát z rôznych 

nepochopiteľných príčin. Členovia IVSA sa aj tento rok rozhodli, že navštívia útulok a potešia 

obyvateľov útulku rôznymi maškrtami, krmivom a teplými dekami. Keďže sa kvôli pandémii 

nemohla uskutočniť verejná zbierka pre útulok, IVSA sa rozhodla venovať útulku všetky 

krmivá, ktoré dostala od sponzora ROYAL CANIN. Súčasťou návštevy bolo aj tradičné 

venčenie psov, ktoré, samozrejme, spĺňalo bezpečné odstupy a nosenie rúšok. 

 

PODPORA ĎALŠÍCH ŠTUDENTSKÝCH AKTIVÍT   

 

Tradičné podujatia študentov 

 

Vedenie univerzity sa snaží vytvárať vhodné podmienky pre organizovanie 

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

podporou. Tieto aktivity boli v roku 2020 značne obmedzené. 
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K tradičným podujatiam, ktoré organizujú študenti študujúci v anglickom jazyku 

združení v asociácii ANSA Slovakia (Association of Norwegian Students Abroad), patrí oslava 

pri príležitosti Národného dňa Nórskeho kráľovstva, ktorá sa však z dôvodu pandémie COVID-

19 v máji 2020 neuskutočnila. 

 

Vydávanie študentského časopisu  

 

Študenti UVLF pokračovali vo vydávaní časopisu ARDO aj v kalendárnom roku 2020. 

Študentský časopis ARDO obsahuje rôzne články a rozhovory s učiteľmi, študentmi a 

autoritami z praxe príbuzných odborov veterinárnej medicíny a farmácie, a pri jeho tvorbe 

dochádza k rozvoju spolupráce študentov z rôznych študijných odborov.  

V kalendárnom roku 2020 bolo prvé číslo venované 

Dňu otvorených dverí UVLF, a pri tej príležitosti vyšlo aj 

Mimoriadne vydanie časopisu ARDO. Časopis okrem iného 

obsahoval aj aktualizované informácie o akreditovaných 

študijných programoch, o prijímacom konaní, prípravnom 

kurze pre záujemcov o štúdium a tiež informácie o 

možnostiach ubytovania v študentských domovoch 

a o záujmovej činnosti študentov UVLF. 

Prvé číslo desiateho ročníka vydania časopisu ARDO 

(10. ročník, č. 1) sa nieslo v poľovníckom duchu a čitatelia 

si v ňom mohli nájsť druhú časť článku o chronických 

ochoreniach GIT medzi študentmi, a tiež pútavé rozhovory s 

prof. Ing. Jurajom Ciberejom, CSc., a prof. MVDr. Valentom Ledeckým, CSc. 

Druhé číslo časopisu ARDO (10. ročník, č. 2) bolo venované zoologickým záhradám na 

Slovensku a v Čechách. Čitatelia si v ňom mohli prečítať, ako vyzerá bežný deň ošetrovateľa 

zvierat v Bojnickej zoo, nemenej zaujímavý bol rozhovor s MVDr. Dominikom Gregoříkom, 

ktorý je veterinárom pre Zoo v Zlíne, a združenie Malkia parku poskytlo rozhovor o Malkia 

parku, ktorý sa nachádza pri Orechovej Potôni vzdialenej 40 km od Bratislavy, a poskytuje 

domov pre mnoho zvierat od mačkovitých šeliem, cez prežúvavce, opice až po vtáky, ktoré boli 

zachránené z cirkusov, zoologických záhrad alebo zookútikov, a vo voľnej prírode by už mali 

minimálnu šancu na prežitie. 

Prvý článok tretieho čísla časopisu ARDO (10. ročník, č. 3) sa nieslo v znamení 

dištančného vzdelávania. Študentka prvého ročníka študijného programu VVL Filoména 

Ághová pekne a prehľadne popísala, ako vyzerá jej bežný deň počas dištančnej výučby, aké sú 

výhody a nevýhody takéhoto vzdelávania a na čo by si študenti mali dať pozor. Ďalšou 

zaujímavou témou spracovanou v tomto čísle bola Obezita domácich miláčikov, ale aj rozhovor 

s nutričnou terapeutkou Monikou Kolář, ktorá porozprávala o rozumnom stravovaní a podpore 

zdravia. Ďalšími témami čísla boli FLUTD/FIC ochorenie u mačiek, téma psychického zdravia, 

o canisterapii s canisterapeutkou, ale tiež o tom, aké benefity do života prináša vlastníctvo psa.  

V roku 2020 pred začiatkom zimného semestra došlo k organizačnej zmene v redakčnej 

rade, kde po desiatich rokoch doterajšieho pôsobenia MVDr. Mariána Prokeša, PhD., ho v jeho 

„srdcovke“ vystriedala MVDr. Lýdia Mesarčová, PhD., z pracoviska aplikovanej etológie a 

profesijnej etiky katedry verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat. Taktiež bola 

redakčná rada vynovená prílivom novej „písaniachtivej“ krvi a svoj priestor publikovať v tomto 

časopise dostali študentky prvého ročníka študijného programu VVL Filoména Ághová 

a Nastasia Vlašicová, a študentka druhého ročníka študijného programu VVL Júlia 

Václaviková.  

Tlačená verzia časopisu ARDO vychádzala v univerzitnom edičnom stredisku v 

priemernom náklade 330 kusov, hradená je zo zdrojov UVLF a distribuovaná zdarma medzi 
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študentov a zamestnancov UVLF. Elektronická verzia časopisu je voľne prístupná na webovom 

sídle univerzity. 

 

PODPORA ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT – TJ SLÁVIA UVLF 

  

Športový rok 2020 začal pre členov Telovýchovnej jednoty Slávia UVLF, 

zamestnancov a študentov univerzity ako obyčajne lyžovačkou v Levočskej doline. Nikto 

nerátal s tým, že to bude aj 

posledná spoločne organizovaná 

akcia. Nebezpečný vírus urobil škrt 

plánovaným podujatiam. Ešte sa 

v rámci povoleného pohybu 

v prírode uskutočnil výstup na 

Sivec a odvtedy v núdzovom stave 

skončili aj organizované masové 

aktivity pre študentov 

a zamestnancov. Obmedzené boli 

aj aktivity súťažných oddielov TJ 

pretekárov –  jazdcov, kanoistov a 

lukostrelcov, ich tréningy, účasť na 

pretekoch, ale aj organizácia ich 

športových súťaží v domácom prostredí. Rovnako sa neuskutočnili ani tradičné turnaje pre 

študentov – veľkonočný či mikulášsky v basketbale, volejbale, futbale, bedmintone, florbale 

a stolnom tenise. 

Telovýchovná jednota Slávia UVLF v Košiciach mala v roku 2020 spolu 422 členov, 

prevažne študentov UVLF, ktorých bolo však pre dištančnú 

formu výučby v Košiciach pramálo.  

Jazdecký oddiel zorganizoval preteky v sedlových 

disciplínach i vo voltíži, aj keď v menšom množstve. 

Podrobnejšie o ich aktivitách je zmienka pri činnosti jazdeckého 

areálu. 

Kanoistický oddiel pre nepriaznivé okolnosti  

nezorganizoval ani preteky Slovenského pohára vo vodnom 

slalome a zjazde, ale ani Košický pohár –  verejné a náborové 

preteky žiakov v slalome, čo je zlé pre budúcnosť oddielu. 

Veľkým sklamaním pre  Zuzku Páňkovú, reprezentantku vo 

vodnom slalome, bola neúčasť slovenskej reprezentácie na  juniorských majstrovstvách sveta 

i Európy, keď tak nemohla obhájiť a vylepšiť striebornú a bronzovú medailu, štvrté a  šieste 

miesto z roku 2019. Členovia oddielu si odniesli pri obmedzenej účasti aspoň z majstrovstiev 

SR 2 medailové umiestnenia.  

  

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 
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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. 

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), Agropodnik 

SLAMOZ, s. r. o., Zemplínska Teplica (Agropodnik) 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-vzdelávacieho činnosti pre 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.  

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 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 pre zabezpečenie sociálneho 

zázemia pre pedagógov a študentov priamo v priestoroch objektu dojárne. Pre možnosť 

celoročného vykonávania klinickej diagnostickej činnosti a chirurgicko-ortopedických 
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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  vykonávanie chirurgických 

zákrokov u dojníc s komplikovaným pôrodom, prípadne popôrodné ošetrenie zvierat a priestor 

pre potreby uskladnenia liečiv, zdravotného materiálu a pomôcok potrebných pre 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. Aj v roku 2020 sa pokračovalo v realizácii zlepšovania podmienok pre výkon praktickej 

výučby a zabezpečovanie zvýšenej ochrany zdravia a bezpečnosti študentov a pedagogických 

pracovníkov pre vykonávanie jednotlivých činností. Pre pedagogický proces sa využívajú aj 

informačno-komunikačné technológie v oblasti 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 2020 bolo na ŠPP v Zemplínskej 

Teplici v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 realizovaných 25 praktických cvičení, 

na ktorých sa zúčastnilo 566 študentov pod 

vedením 57 pedagógov pri celkovom objeme 

4260 študentohodín. V zimnom semestri 

akademického roka 2020/2021 to bolo 31 

praktických cvičení s účasťou 592 študentov pod 

vedením 63 pedagógov pri celkovom objeme 

3985 študentohodín. Spolu bolo v roku 2020 na 

ŠPP realizovaných 56 praktických cvičení, na 

ktorých sa zúčastnilo 1158 študentov pod vedením 120 pedagógov pri celkovom objeme 8245 

študentohodín. Praktickú výučbu v príslušných študijných predmetoch na ŠPP v roku 2020 

realizovala klinika prežúvavcov, katedra epizootológie, parazitológie a spoločného zdravia, 

klinika koní, katedra výživy a chovu zvierat, katedra životného prostredia, veterinárnej 

legislatívy a ekonomiky. Praktická výučba bola vykonávaná formou denných  aj viacdenných 

blokových cvičení.  

Okrem toho, že ŠPP vytvára podmienky pre praktickú výučbu študentov univerzity, pre 

vedecko-výskumnú činnosť a technicky a materiálne zabezpečuje ich priebeh, pokrýva aj 

potreby predklinických a klinických pracovísk UVLF živým materiálom a zabezpečuje aj 

krmovinovú základňu pre zvieratá. Všetky materiálne a organizačné úlohy a činnosti spojené 
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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 Školského 

poľnohospodárskeho podniku a pre potreby prevádzkovania bitúnku, ktorý sa zároveň využíva 

pre pedagogický proces. Vytvára priestor pre zabezpečenie podmienok na realizáciu praktickej 

výučby v oblasti hygieny potravín. Táto problematika predstavuje významnú súčasť štúdia 

a profilácie absolventa UVLF hlavne v profesii veterinárny lekár. Výučba niektorých 

študijných predmetov z oblasti hygieny potravín 

ako hygiena a technológia mäsa, prehliadka 

jatočných zvierat a mäsa, veterinárno-hygienický 

dozor a pod., sú nevyhnutné súčasti štúdia na to, 

aby absolvent štúdia mohol vykonávať dozor nad 

hygienou produkcie potravín, aby získal odborné 

vedomosti v oblasti výkonu potravinového 

dozoru nad výrobou potravín živočíšneho 

pôvodu, manipulácie s nimi a ich uvádzaním do 

obehu, oboznámil sa s prevádzkou, 

technologickými  procesmi výroby, hygienickými 

podmienkami pri spracovaní potravín vo 

výrobných potravinárskych podnikoch. Problematika hygieny potravín v oblasti spracovania 

živočíšnych komodít, technológie výroby a kvality mäsa a mäsových výrobkov, problematika 

HACCP a Správnej výrobnej praxe sa dotýka štúdia a profilu absolventov aj ďalších študijných 

programov na UVLF, a to bezpečnosť krmív a potravín, a trh a kvalita potravín. 

Prevádzkovanie vlastného bitúnku vytvára významnú a nezastupiteľnú možnosť realizácie časti 

praktickej výučby tejto odbornej problematiky v podmienkach vlastnej prevádzky.  

 

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

 

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

poskytuje priestor na pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť so zameraním na aspekty 

chovu a chorôb voľne žijúcich zvierat, rýb a včiel.  Na základe epidemiologickej situácie 

v súvislosti s infekciou koronavírusom COVID-19 nemohla byť realizovaná v rámci 

pedagogického procesu výučba v roku 2020, teda 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 pokračovala v 

projekte siete rehabilitačných staníc, ktoré zastrešuje ZOO v Bojniciach. V priestoroch ÚZ sú 

vybudované a  využívané priestory rehabilitačnej stanice  pre chránené druhy živočíchov. 

V roku 2020 pokračovala realizácia projektu 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 je tiež zameraný na zlepšenie potravných a hniezdnych podmienok, 
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rovnako na rehabilitáciu živočíchov zranených 

v dôsledku stretu s prekážkami. Z rehabilitačnej 

stanice UVLF v Rozhanovciach 11. septembra 

vypustili do voľnej prírody orla krikľavého. Mláďa 

pochádzalo z Pienin, bolo zoslabené, predčasne 

opustilo hniezdo a zrejme nevedelo uloviť korisť. 

Z veľkého ďatelinového poľa nad Rozhanovcami 

ho do sveta vypustila rektorka prof. Mojžišová. 

Orol tu mal ideálne podmienky, aby sa zorientoval, 

chvíľu pobudol, našiel prvú korisť a vybral sa 

smerom na juh.  

ÚZ je zamerané na farmový chov bažanta 

poľovného a jeho poddruhov. Kmeňový kŕdeľ 

bažantov pre poľovnícku sezónu 2020/2021 

predstavoval 500 kusov. Ďalším druhom, s ktorým 

sa  v tomto zariadení môžeme stretnúť, je v malom 

množstve odchovávaný bažant jarabý. 

Vzhľadom na situáciu s COVID-19 nebolo možné v sezóne 2020/2021 zrealizovať ani 

výučbové poľovačky na bažanty, ktoré UVLF v minulej sezóne realizovala na základe zmluvy 

v revíri Samostatná Bažantnica Rozhanovce. 

10 včelích odložencov zakúpených v roku 2013 bolo základom chovu včiel. Cieľový 

stav 20-tich včelstiev bol dosiahnutý už v roku 2018. Odborným garantom chovu je MVDr. 

Rastislav Sabo, PhD. V tejto oblasti UVLF spolupracuje aj s  MVDr. M. Staroňom z Ústavu 

včelárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Výskumného ústavu 

živočíšnej výroby Nitra v Liptovskom Hrádku. UVLF poskytuje na ÚZ priestory pre Ústav 

včelárstva na organizovanie kurzov asistentov úradných veterinárnych lekárov v chove 

včelstiev.  

K účelovému zariadeniu patrí aj diviačí výcvikový oplôtok slúžiaci pre plemená 

poľovných psov, na nácvik skúšobných disciplín odvaha, pri skúškach poľovnej 

upotrebiteľnosti. V tomto oplôtku, momentálne pre stále pretrvávajúcu kritickú situáciu 

s africkým morom ošípaných, nie je diviačia zver. 

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 

zveri. Populácia diviačej zveri v tomto revíri 

bola taktiež postihnutá africkým morom 

ošípaných, a prvé úhyny boli nájdené 

v zimných mesiacoch v roku 2020. Následné 

laboratórne vyšetrenia s pozitívnym  

výsledkom potvrdili prítomnosť AMO aj 

v tomto revíri. V uplynulej poľovníckej sezóne  nebolo možné, vzhľadom na celospoločenskú 

situáciu s COVID-19 a AMO, zrealizovať výučbové poľovačky na diviačiu zver. 
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 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 zrubovú chatu Hlavatovská. V revíri bolo vybudovaných niekoľko nových 

poľovníckych zariadení – posedy, soľníky a krmelce.  

Druhým 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 2019 boli vykonané opravy oplotenia 

zverníka a poľovníckych zariadení – posedov, kŕmnych liniek, solísk a veľkokapacitných 

senníkov. Naplánovaná a  zrealizovaná bola taktiež výstavba nového odchytového zariadenia. 

Toto odchytové zariadenie bolo v r. 2019 vybudované v časti zverníka Koryto. Slúži  hlavne na 

odchyt muflonej zveri pre potreby praktických cvičení študentov. V tomto revíri realizujeme 

poplatkové poľovačky na danieliu a mufloniu zver, vykonávame  odchyt a predaj živej danielej 

zveri. V roku 2018 bola začatá revitalizácia všetkých ostatných pastevných plôch vo zverníku, 

začala výstavba oplotenia jednotlivých pasienkov a 

tieto práce boli v 2019 ukončené. Väčšia časť 

oplôtkov bola v jeseni 2019 pooraná a bola 

pripravená na jarné pokračovanie obnovy 

pasienkov, teda spracovanie pôdy na sejbu, hnojenie 

a samotné osiatie týchto plôch. V jarnom období 

2020 boli tieto plochy pripravené na sejbu, následne 

osiate, a tak boli obnovené pastevné plochy. 

Novozaložené porasty boli po prvej kosbe 

sprístupnené pre pastvu zveri v Obore. 

 Pre obidva revíry v užívaní UVLF boli v rámci 

eradikácie AMO pridelené chladiarenské boxy od ŠVPS SR na uskladnenie diviakov po 

ulovení. Box pre revír Obora Rozhanovce je umiestnený v areáli účelového zariadenia a box 

pre revír Makovica je umiestnený v areáli Mudroveckej hájenky. 
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Jazdecký areál UVLF  

 

Jazdecký areál ako účelové zariadenie UVLF zabezpečuje pedagogický proces 

študentov UVLF, športovú činnosť študentov a zamestnancov UVLF, ako aj detí, mládeže a 

dospelých z blízkeho i širokého okolia, organizáciu športových, spoločenských a kultúrnych 

podujatí a chovateľskú a poradenskú činnosť.  

V roku 2020 bolo dohodnuté v spolupráci so Strednou odbornou školou technickou 

opraviť vnútorné omietky a vymaľovaná maštaľ v budove maštaľ –  humno. Žiaľ, táto aktivita 

sa zo známych dôvodov neuskutočnila.  

Príjazdová cesta k výbehom bola sponzorsky zrekonštruovaná. Po odstránení nánosovej 

zeminy bola táto plocha vysypaná štrkom. Pre údržbu pevných plôch bol v roku 2020zakúpený 

stroj na zametanie. Do kancelárie vedúceho areálu bol po svojpomocnom vymaľovaní 

umiestnený nový nábytok, ktorý za symbolickú cenu 1 euro našej univerzite venovala 

spoločnosť VSE. Novou službou, ktorú začal v tomto roku jazdecký areál poskytovať svojim 

klientom, je pranie konských diek a súčastí konských postrojov v novej profesionálnej práčke 

zakúpenej špeciálne na tento účel. V celom JA bol inštalovaný z prostriedkov UVLF nový 

kamerový systém. 

Z prostriedkov TJ Slávia UVLF bola zasklená rozhodcovská veža v oceľovej hale 

a zakúpené 3 veľkokapacitné nákladné autá na  doplnenie piesku do jazdeckého povrchu 

v dolnej oceľovej hale, kde bol takisto opravený prekážkový materiál. 

 K 31. 12. 2020 pracovalo v jazdeckom areáli 12 zamestnancov a bolo ustajnených 61 

koní, z toho 9 v majetku Policajného zboru SR (PZ SR), 12 v starostlivosti UVLF a 40 koní 

súkromných majiteľov.  

V roku 2020 bola na účelovom zariadení realizovaná hlavne  pedagogická činnosť, a to 

najmä praktické cvičenia z predmetov všeobecná zootechnika a plemená psov a koní,   

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. Preventívne terapeutické 

úkony v JA ako dehelmintizácia a vakcinácia naďalej zabezpečuje katedra epizootológie 

a parazitológie ako súčasť výučby študentov študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. 

Klinika koní zabezpečuje terapeutické úkony koní v starostlivosti UVLF, v majetku PZ SR a na 

požiadanie taktiež ošetruje kone súkromných majiteľov.  

V rámci realizácie projektu Návrh opatrení na štrukturálne zmeny na UVLF v Košiciach 

v rokoch 2019 – 2022 bola cvičebňa pre výučbu hipoterapie zariadená nábytkom a didaktickou 

technikou a pre praktickú výučbu hipoterapie bol zakúpený kôň. 
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V roku 2020 pokračovala vzájomná spolupráca s Klinikou koní UVLF, predovšetkým 

v oblasti diagnostiky krívania koní z externého prostredia pred a po záťaži. 

Športová činnosť v JA UVLF je i naďalej zabezpečovaná v spolupráci s TJ Slávia 

UVLF. V parkúrových súťažiach sa spomedzi všetkých členov TJ UVLF na Majstrovstvách 

VSO najviac darilo v kategórií juniorov Nine Nálepkovej, ktorá s koňom Helcheca Pavlín 

obsadila 1. miesto. V rovnakej súťaži v kategórii seniorov na 2. mieste skončila Viktória Anna 

Mecková s kobylou Cora NF pred oddielovou kolegyňou Lýdiou Petruňákovou s koňom 

Caspar G, ktorá získala bronz. 

V skokovom pohári VSO súťaž juniorov vyhral náš člen Samuel Paľa s koňom Gold 

Bar a 4. miesto obsadila jeho oddielová kolegyňa Nina Nálepková s koňom Helcheca 

Pavlín. Seniori zo Slávie UVLF vo VSO pohári získali 1. miesto Lýdia Petruňáková (Caspar 

G) a 5. miesto Viktória Anna Mecková (Cora NF).  

V celoslovenských rebríčkoch v kategórii seniorov z celkového počtu 308 dvojíc sa 

najlepšie umiestnili títo členovia Slávie UVLF: 25. miesto Lýdia Petruňáková (Caspar G), 29. 

miesto Jana Sopková (Johny Cash), 68. miesto Viktória Anna Mecková (Cora NF). Takisto 

v celoslovenských rebríčkoch, ale v kategóriách detí a juniorov, okrem spomenutých 

pretekárov nás reprezentovali ešte Alexandra Bálintová, Tereza Polláková a Martina 

Petruňáková. 

Voltížni jazdci získali na majstrovstvách SR v Dunajskom Klatove jednu zlatú, dve 

strieborné, jednu bronzovú a jednu štvrtú priečku.  Zlatú medailu obsadilo družstvo v kategórii 

detí na koni Nepomuk s lonžérkou Martinou Sobčákovou. Juniorské družstvo na koni Vivian 

získalo vo svojej kategórii striebornú medailu. Rovnako striebornú medailu na koni Good Luck 

získala Ema Czetoová v kategórii staršie deti – jednotlivci. V kategórii mladšie deti –  

jednotlivci získala bronzovú medailu Katarína Boritášová na koni Good Luck. Medzinárodné 

preteky CVI sa nekonali.   

  K nosným aktivitám organizovaným TJ Slávia UVLF aj v roku 2020 patrili preteky, 

sústredenia, spoločné tréningy, skúšky základného výcviku. Z plánovaných 6 pretekov sa 

podarilo zorganizovať 2 preteky v parkúrovom skákaní 

(Cena rektorky a Košický pohár). Hubertova jazda 

a voltížne preteky sa nekonali.  

Aj v roku 2020 sa v JA podarilo zorganizovať 

dobrovoľnícku brigádu, ktorá sa konala dňa 4. 9. 2020. 

Akcie sa zúčastnilo spolu 50 dobrovoľníkov z radov 

zamestnancov UVLF a rodičov detí z JO TJ Slávia UVLF 

– voltíž. Úlohou aktivity bolo dokončiť natieranie tribún, 

čo sa aj podarilo. 

 



82 

 

Univerzitná knižnica a edičné stredisko UVLF v Košiciach  

 

Univerzitná knižnica a edičné stredisko UVLF v Košiciach (ďalej len „UKES“) vznikla       

1. 9. 2020 zlúčením Ústavu vedeckých informácií a knižnice a  Edičného strediska a predajne 

literatúry. UKES je účelové zariadenie univerzity, ktoré poskytuje knižničné a vydavateľské 

služby, predaj odbornej literatúry a reklamných predmetov študentom, zamestnancom 

univerzity a ostatným užívateľom. UKES zabezpečuje pedagogicko-vzdelávaciu činnosť. 

Realizuje projekty podporené z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia, z dotácie 

Ministerstva kultúry SR, spolupracuje na projektoch KEGA, VEGA, APVV, Erasmus a iné. 

Chod UKES riadi prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť. Oddelenia UKES: akvizičné, 

informačné, redakcia časopisov, edičné, vydavateľské, výpožičné a predajňa literatúry.  

Počet odoberaných periodík v roku 2020 bol spolu 57, čo je o 20 % menej ako 

v predchádzajúcom roku. Tituly sú zamerané na oblasť veterinárskej medicíny, hygieny 

potravín, farmácie, animal sciences a kynológie. Z celkového počtu je 39 zahraničných a 18 

domácich titulov časopisov. 20 titulov získavame do fondu výmenou za vedecký časopis 

univerzity Folia Veterinaria, 23 titulov časopisov kúpou, 14 titulov darom. Pokles počtu titulov 

je zapríčinený zánikom časopisov, zvyšovaním predplatného, ale aj prehodnotením výmeny za 

univerzitný časopis. Napriek klesajúcemu počtu tradičných titulov časopisov narastá počet 

Open Access časopisov s otvoreným prístupom. Práve otvorený prístup k časopisom súvislosti 

s COVID-19 je alternatívnou formou sprístupňovania obsahu najmä vedeckých časopisov. 

Vzdialený prístup umožňuje projekt NISPEZ –  Národný informačný systém podpory výskumu 

a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom, ktorý prostredníctvom 

licencií cez IP adresy univerzít zabezpečuje prístup k širokému portfóliu domácich a 

zahraničných e-zdrojov (databáz a plných textov vedeckých publikácií). Projekt 

NISPEZ koordinuje Centrum vedecko-technických informácií SR pre všetky verejné vysoké 

školy na Slovensku, čím podporuje vedu a výskum SR  

Súčasťou portfólia elektronických informačných zdrojov zverejnených na webovom  

sídle univerzity je adresár časopisov s otvoreným prístupom DOAJ (Directory of Open Access 

Journals). V tejto databáze je od roku 2018 zverejnený univerzitný vedecký časopis Folia 

Veterinaria. Folia Veterinaria vychádza v tlačenej forme v univerzitnom vydavateľstve a 

v elektronickej forme vo vydavateľstve DeGruyter-Sciendo, kde je sprístupnený formou Open 

Access pod otvorenou licenciou creative commons (CC BY-SA).  

Druhý univerzitný vedecký časopis je Folia Pharmaceutica Cassoviensia, ktorý 

vychádza od roku 2019 v tlačenej forme. V časopise sú publikované významné výsledky 

výskumných, grantových úloh vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov univerzity 

predovšetkým z odboru farmácie a biomedicínskych vied. V novembri 2020 bolo pridelené 

elektronické ISSN, číslo 4/2020 vyšlo už v elektronickej forme.    

Fond knižnice v roku 2020 tvorí 88 234 knižničných jednotiek s ročným prírastkom 

1501 knižničných jednotiek v slovenskom, anglickom, českom a nemeckom jazyku. 

Z celkového ročného prírastku bolo  107 knižničných jednotiek zaevidovaných do fondu 

čiastkových knižníc a 989 do fondu UKES. Súčasťou knižničného fondu sú záverečné 

a kvalifikačné práce. V roku 2020 bolo zaevidovaných 405 záverečných prác (diplomové, 

rigorózne, bakalárske, doktorandské, habilitačné a inauguračné práce). 

Z fondu študentov so špecifickými potrebami bolo zakúpených 190 kusov študijnej  

literatúry v slovenskom jazyku a 15 kusov v anglickom jazyku v celkovej hodnote 3368 € do  

univerzitnej knižnice. 

  Z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 7000 € bolo zakúpených podľa 

finančných pravidiel fondu 47 titulov v anglickom jazyku v celkovej sume 5600 € a 100 

titulov populárno-náučných kníh z vydavateľstva Martinus. 
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  Výpožičné služby boli poskytované v 2020 v núdzovom režime. Bez obmedzení boli 

výpožičky prístupné do 13. 3. 2020 a v mesiaci september 2020. V ostatnom čase podliehal 

režim fungovania  nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR a príkazom rektorky. UKES 

využil všetky dostupné možnosti sprístupnenia študijnej literatúry pre študentov 

a zamestnancov. Pri výpožičkách a návratoch boli stanovené hygienické opatrenia 

a dodržiavanie karantény pri vrátených tituloch. 

V roku 2020 bolo registrovaných 1601 čitateľov,  z toho 929 aktívnych čitateľov. 292 

bolo nových zaregistrovaných používateľov.  Celkovo bolo realizovaných 19 957 výpožičných 

služieb podľa vopred stanovených požiadaviek. Čitateľ má možnosť vstupovať do on-line 

katalógu knižnice, do vlastného konta čitateľa a robiť úpravy (prolongácie, tlač záznamov) zo 

vzdialeného prístupu. Registrovaní používatelia môžu vyhľadávať v on-line katalógu 

doporučenú študijnú literatúru podľa študijného programu a ročníka. V roku 2020 bolo 

zaslaných celkom 4616 upomienok.  

V 2020 bola plánovaná revízia čiastkových knižníc (CK), a to CK1 (klinika malých 

zvierat – CH),  CK2 (klinika malých zvierat VCH), CK28  (ústav jazykov) a CK 20 (ústav pre 

chov a choroby zveri a rýb). Reálne bola vykonaná iba v CK20.   Ostatné revízie knižničného 

fondu boli presunuté na rok 2021. V roku 2021 je plánovaná reforma v schéme čiastkových 

knižníc reflektujúc zmeny v organizačnej štruktúre univerzity platnej od 1. 9. 2020. V roku 

2020 bola realizovaná revízia UKES, periodická a neperiodická literatúra.  Do ARL bol 

spracovaný historický fond tzv. sivej literatúry umiestnenej v pivničných skladových 

priestoroch (dizertačné, kandidátske, doktorské, habilitačné a záverečné práce) a archív od roku 

1959  v počte 430 titulov.  

UKES 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, SpringerLink, Wiley 

InterScience, Knovel, ProQuest a ProQuest Dissertation a Gale. Zabezpečenie prístupov do 

týchto kolekcií je dôležité pre hodnotenie univerzity, akreditáciu a evalváciu, ako aj hodnotenie 

vedecko-pedagogických zamestnancov univerzity. Producenti databáz poskytli v čase 

pandémie a lockdownu neobmedzený prístup do vybraných databáz, čím podporili vedeckých 

pracovníkov počas nútenej práce z domu.  

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 UKES. Ďalšou 

zakúpenou licencovanou databázou je European Pharmacopoeia Online, verzia 8.2, európsky 

liekopis, dôležitý informačný zdroj pre študentov programu farmácia.   

V roku 2020 bolo vypracovaných 36 rešerší podľa požiadaviek používateľov z EIZ 

dostupných v UKES a zobrazených viac ako 3000 plných textov.  Pre zamestnancov a 

študentov UVLF bolo vyhľadaných  takmer 1000 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. Pandémia 

COVID-19 ovplyvnila aj túto službu, preto v roku 2020 bolo realizovaných 45 požiadaviek,  z 

toho 6 žiadosti z partnerských inštitúcií a 39 pre zamestnancov a študentov UVLF. 

Predajná výstava Veterinary and Pharmacy Libri 2020, ktorá sa konala v termíne  20. – 

30. 10. 2020, bol ovplyvnená pandémiou. Výstavu zabezpečovala firma Slovart G.T.G., 

slovenský distribútor zahraničnej literatúry. Na výstave bolo prezentovaných celkom  139 

titulov zo spracovanej objednávky 150 titulov, z toho 94 z oblasti veterinárnej medicíny a 45 
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z farmácie. Vystavované  knihy od renomovaných zahraničných vydavateľstiev ako je Mosby, 

Wiley, Springer, Elsevier, CABI boli prevažne  s rokom vydania 2020 až 2021. Špecializácia 

kníh bola zameraná na klinickú medicínu, chirurgiu malých zvierat, prežúvavce a kone, 

laboratórnu diagnostiku, parazitológiu, infektológiu, mikrobiológiu a na ostatné vedné 

disciplíny. Z celkového počtu vystavených kníh bolo zakúpených do fondu univerzitnej 

knižnice 56  titulov a 47 titulov do fondu čiastkových knižníc.  

UKES eviduje publikačnú činnosť a ohlasy vedecko-pedagogických pracovníkov 

a doktorandov UVLF. V roku 2020 bolo zaevidovaných 1029 záznamov podľa kategórií 

publikačnej činnosti. Súčasťou publikačnej činnosti je priebežná evidencia ohlasov. V roku 

2020 bolo zaevidovaných celkom 2051 ohlasov na pôvodné práce vedecko-pedagogických 

pracovníkov univerzity, z toho 1950 v časopisoch registrovaných vo WOS a Scopus. 

Publikačná činnosť a ohlasy sú súbežne evidované v knižničnom systéme ARL a v CREPČ2, 

centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti CVTI SR. Na základe zmeny organizačnej 

štruktúry bolo potrebné pre správne nastavenie a fungovanie obidvoch systémov aktualizovať 

pracoviská, vyčistiť entity a pravidelne kontrolovať a opravovať zamestnancov, aktualizovať 

pracovné úväzky, ktoré sú dôležité pre štátnu dotáciu.  

  Edičné stredisko je významnou  súčasťou UKES, podporuje publikačnú činnosť 

univerzity. Medzi základné činnosti patrí prijatie podkladov, vypracovanie a administrácia 

licenčných zmlúv, grafické a technické spracovanie podkladov, príprava na tlač, príprava na e-

shop a na ďalšie spracovanie. Výsledkom je vydávanie knižných publikácií, monografií, 

zborníkov, ale aj periodickej literatúry, časopisov a iných dokumentov ako sú roll-upy, banery, 

vizitky či kalendáre. Je univerzitným pracoviskom pre vyžiadanie ISBN a zasielanie povinných 

výtlačkov do SNK Martin a UK Bratislava.  

  V edičnom stredisku vychádzajú 3 univerzitné časopisy: Folia Pharmaceutica 

Cassoviensia,  Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a 

ARDO – časopis študentov UVLF. V 2020 boli vydané štyri čísla Folia Pharmaceutica 

Cassoviensia,  sedem čísel Spravodajcu a štyri čísla študentského časopisu ARDO. Pre 

prijatých študentov bola vydaná Príručka prváka a Practical student guide.  

  Ďalej sa v edičnom stredisku vydáva na základe schváleného edičného plánu študijná 

literatúra. Do plánu edičnej činnosti na rok 2020 bolo zaradených 37 titulov a vydaných 25 

titulov, z toho 1 monografia, 16 vysokoškolských učebníc a 8 učebných textov.  

  Edičné stredisko zabezpečuje reklamné predmety pre potreby univerzity, od verejného 

obstarávania až po finálny produkt. V roku 2020 boli spracované vizitky, diplomy, certifikáty, 

fotografie, záložky, kalendáre, kalendáriky a iné. 

  Technické vybavenie edičného strediska sú tlačiarenské stroje čiernobiely Konica 

Minolta Bizhub press 1052 a farebný Bizhub pro C 1060 L, na ktorých je možná aj grafická 

príprava pre tlač, a elektrická rezačka Ideal 5225.  

  Predajňa odbornej literatúry sprostredkuje odbornú a študijnú literatúru na osobný 

predaj a cez univerzitný e-shop. V 2020 bolo v ponuke predajni 404 vydaných titulov, z toho 

48 v anglickom jazyku. Zabezpečuje väzbu a tlač diplomových, bakalárskych, dizertačných 

a habilitačných prác a autoreferátov. 

E-shop  v roku 2020 zabezpečoval prístup k študijnej literatúre predovšetkým v období 

núdzového stavu. Služby e-shopu využilo 455  zákazníkov, z nich 168 študentov, ktorí si 

zakúpili vysokoškolské učebnice a učebné texty podľa študijných predmetov, 203 zákazníkov 

si zakúpilo biológiu a chémiu na prijímacie skúšky a 84 zákazníkov bolo z praxe. 

Najpredávanejším titulom bola monografia Ďurišin a kol.: Systém policajnej kynológie. Platby 

boli realizované dobierkou u 123 zákazníkov a 332 bankovým prevodom. E-shop zasielal aj do 

zahraničia, predovšetkým  učebné texty  na prijímacie skúšky z biológie a chémie v jazyku 

anglickom –  39 objednávok. Najvzdialenejšou adresou bola Južná Kórea. Najviac titulov do 

zahraničia bolo do Českej republiky – 28 objednávok.  
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Dlhodobo trvajúcou úlohou UKES je zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov 

prostredníctvom prednášok,  seminárov a školení používateľov. UKES 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. V roku 2020 prebiehala výučba 

v MS Teams, e-learningovom kurze základy vedeckej práce, ktorého sa zúčastnilo 70 študentov 

druhé ročníka ŠP VVL, HP. Pre doktorandov bol pripravený seminár Informačná príprava pre 

III. stupeň, zameraný na prácu v elektronických informačných zdrojoch, prácu s citačnými 

manažérmi a prípravu písania vedeckých článkov, ale jeho realizácia bola presunutá do roku 

2021. 

Ďalším významným podujatím bol Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa koná 

pravidelne prvý týždeň v mesiaci marec. Počas tohto týždňa boli organizované odborné 

semináre, besedy s autormi, populárno-náučné kvízy a neformálne stretnutia. 

Dlhodobý zámer a perspektívy UKES sa zameriavajú na  prípravu na nové informačné 

prostredie, zabezpečujúce kolobeh informácií od ich vzniku, analýzy, prezentácie 

a uchovávania,  prípravu na otvorený prístup, otvorené publikovanie a otvorenú vedu. 

Z pohľadu aktuálnych výziev je nutná digitalizácia dokumentov, príprava legislatívnej 

úpravy pre digitálne objekty v prostredí web 3.0.,  tzv. sémantickom webe, intenzívnejšie 

využívanie mobilných technológií, aplikácia multimédií, blogy, sociálne siete či príprava 

nových profesií ako je informačný konzultant, informačný kurátor a informačný manažér. 

 

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 sa pre nich vytvárajú 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, kuchynky, 

práčovne, posilňovňu, miestnosť na odkladanie bicyklov, priestory pre činnosť študentov 

v kluboch UVLF (Klub Aqua Terra, Flóra klub, Kynologický klub DARCO, Spolok košických 

študentov farmácie, IVSA, Včelársky klub, Mineralogický klub a TJ Slávia UVLF) a pribudol 

priestor pre nový študentský klub – Klub Hygiena Alimentorum, 

ktorému bola pridelená aj kuchyňa. 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 využíva miestnosť 

v ŠD1 a priestory jedálne. V celom objekte ŠD UVLF (študovne, 

izby, klubovne) majú študenti zabezpečený prístup na internet.   

V  budovách ŠD 11 a ŠD 13 pokračovali rekonštrukcie 

zvislých rozvodov, ktoré boli ukončené v auguste 2020 (ŠD 13) 

a v decembri 2020 (ŠD 11). 
Budovy ŠD 11 a ŠD 13 sú pripravené na pokračovanie 

rekonštrukcie, ktorá je zameraná na  obnovu izieb. 
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 V oboch budovách internátov bola zrealizovaná hygienická 

maľba kuchyniek, spŕch, spoločenských miestností, klubovní 

a izieb.     
Členovia AT klubu urobili  terénne úpravy a skrášlenie  átria 

v ŠD 13, niektorí študenti sa zapojili aj do aktivít na skrášlenie 

priestorov ŠD výsadbou kvetov a starostlivosťou o ne.        
V rámci zlepšovania kvality ubytovania v ŠD, na základe 

spolupráce so študentskou radou  a požiadavkami  študentov bolo 

zakúpené vybavenie izieb, kuchyniek a práčovne. 

V roku 2020 bol čiastočne zrekonštruovaný chodník pred 

vstupom do ŠD 11 a bola vykonaná oprava dlažby vstupných schodov 

do obidvoch budov. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

X. ROZVOJ UVLF V KOŠICIACH 

 

Rozvoj UVLF v roku 2020 pokračoval implementáciou projektov na zníženie 

energetickej náročnosti budov. Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25 bol 

stavebne ukončený v roku 2019, avšak kolaudácia budovy sa natiahla z dôvodu pandémie 

a kolaudačné rozhodnutie sa stalo právoplatným až 8. júna 2020. Univerzita v roku 2020 

pokračovala v implementácii troch projektov, ktoré zahŕňali stavebné práce na pavilónoch 17, 

35 a 36. Všetky tieto projekty sa realizovali v rámci zmlúv o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia. 

Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17 sa začal realizovať v januári 

2019 a ukončený bol v auguste 2020. Predmetom projektu bolo predĺženie životnosti 

stavebných konštrukcií budovy a v rámci stavebných prác sa realizovala výmena výplní 

otvorov, zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, vykurovanie, 

oprava zdravotechniky, oprava osvetlenia, inštalácia bleskozvodu, inštalácia vzduchotechniky 

či rekonštrukcia výťahu. Celkové oprávnené výdavky projektu boli 2 069 598,92 eur. 

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 23. novembra 2020. 

    

Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 (pavilón chemických disciplín) 

bol v realizácii od januára 2019 do novembra 2020, aj keď stavebné práce boli ukončené už 

v prvom štvrťroku 2020. Projekt zlepšil tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií 

zateplením základov obvodových stien pod terénom, zateplením obvodového plášťa stenovými 

panelmi a zateplením strešnej konštrukcie. V rámci projektu sa zmodernizoval vykurovací 

systém, systém prípravy teplej vody a osvetlenie. Vykurovanie je už riešené hydraulicky 

regulovanou sústavou a rozvod teplej vody je riešený osadením termostatických regulačných 

ventilov. Rekonštrukcia osvetlenia zahrnula prevažne náhradu pôvodných svietidiel za LED 

osvetlenie. V rámci stavby sa zrealizovala aj vzduchotechnika, osadili sa rekuperačné jednotky, 

zrekonštruoval sa bleskozvod a iné. Celkové oprávnené výdavky projektu boli 999 910,27 eur. 

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané v júni a právoplatné sa stalo 15. júna 2020. 
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Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 (pavilón farmácie) bol 

ukončený v apríli 2020 a jeho celkové oprávnené výdavky boli 1 514 346,83 eur. Jednalo sa 

obsahovo o podobný projekt ako pri pavilóne 36. Kolaudačné konanie bolo ukončené s 

právoplatnosťou od 26. augusta 2020. 

  

Univerzita bola úspešná aj v roku 2020 a získala nenávratné finančné príspevky aj na 

zníženie energetickej náročnosti pavilónov č. 12 (júl)  a 14 (október). Už v auguste bol 

schválený postup verejného obstarávania na stavebné práce v projekte na zníženie energetickej 

náročnosti pavilónu č. 12 a odovzdané bolo aj stavenisko. S realizáciou stavebných prác na 

projekte zníženia energetickej náročnosti pavilónu č. 12 sa začalo v septembri 2020, začiatok 

realizácie zníženia energetickej náročnosti pavilónu č. 14 bol naplánovaný na prvý kvartál roku 

2021. 

Okrem operačného programu Kvalita životného prostredia sa univerzita orientovala aj 

na vypísané výzvy na dlhodobý strategický výskum v operačnom programe Výskum 

a inovácie. 

V roku 2020 pokračovalo ďalšie obdobie monitoringu projektov. Realizované a 

schválené boli monitorovacie správy a následné ročné hlásenia v týchto projektoch 

realizovaných v rámci operačného programu Výskum a vývoj, operačného programu 

Vzdelávanie a finančného mechanizmu EHP a NFM: 

• 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2019 – 

04/2020 pre projekt Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií, kód 

ITMS: 26220120066, 

• 5. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 10/2019 – 

09/2020 pre projekt Tvorba a vývoj diagnostického postupu pri liečbe traumou 

poškodenej miechy, kód ITMS: 26220220127, 

• 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2019 – 

04/2020 pre projekt Zvýšenie kvality vzdelávania na UVLF v Košiciach 

rekonštrukciou výukových priestorov, dobudovaním infraštruktúry a IKT, kód 

ITMS: 26250120057, 

• 4. následná monitorovacia správa projektu s obdobím monitorovania 05/2019 – 

04/2020 na úrovni hlavného partnera pre projekt Kompetenčné centrum pre 

biomodulátory a výživové doplnky, kód ITMS: 26220220152, 

• 4. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2019 – 04/2020 pre 

projekt Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark – Fáza I.), 

• 4. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 04/2019 – 03/2020  pre 

projekt Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na 

UVLF, kód ITMS: 26210120028, 
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• 4. následná monitorovacia správa projektu za obdobie 05/2019 – 04/2020  pre 

projekt Skvalitnenie vzdelávacieho procesu na UVLF stavebnými úpravami, 

digitalizáciou knižničného fondu a vybudovaním IKT učebne biomedicínskej 

analytiky, kód ITMS: 26250120069, 

• 4.  následná monitorovacia správa projektu za obdobie 03/2019 – 02/2020 pre 

projekt Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF, kód ITMS: 26110230036, 

• následné ročné hlásenie č. 9 s termínom monitoringu k 30. máju 2020 pre projekt 

SK0021 Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných –  kvalitné a 

bezpečné potraviny, 

• záverečná monitorovacia správa v projekte Energia v krajine – elektrické vedenia a 

ochrana prioritných druhov vtákov v územiach NATURA 2000 za obdobie 09/2014 

– 12/2019. 

Projekt Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark Košice – Fáza 

II.), kód ITMS: NFP313010D103, sa aj v priebehu roka stále nachádzal v štádiu realizácie. Aj 

keď bola hlavným partnerom UPJŠ v Košiciach predložená záverečná žiadosť o platbu už 

v júni 2018, finančná realizácia projektu nebola ani v roku 2020 ukončená. Následný 

monitoring bude zahájený až po ukončení finančnej realizácie projektu. 

V roku 2020 bola pripravená a podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok na 

projekt Vývoj terapeutických biomolekúl pre SARS – COV 2 a hodnotenie rizík potenciálnych 

zdrojov (CORONAFREE). Cieľom projektu bolo vyvinúť blokujúce jednodoménové protilátky 

(nanoprotilátky) skonštruované pomocou inovatívnej in vitro metódy imunizácie B-lymfocytov 

a technológie fágového displeja. Projekt bol zameraný  na hodnotenie rizík potenciálnych 

prameňov infekcie koronavírusmi v populáciách insektivorných netopierov a hodnotenie rizík 

prenosu infekcie prostredníctvom potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Celkový rozpočet 

projektu bol 6 049 295,74 eur. Projekt bol, žiaľ, Výskumnou agentúrou zamietnutý z dôvodu, 

že partner Neuroimunologický útav SAV nesplnil podmienku a bol vyhodnotený ako podnik 

v ťažkostiach. Proti tomuto rozhodnutiu sa univerzita odvolala. 

Úspešnejší bol projekt Nanočastice pre riešenie diagnosticko – terapeutických 

problémov s COVID-19 (NANOVIR). Hlavným partnerom projektu je UPJŠ v Košiciach 

a partnermi sú UVLF a Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice. Projekt sa zaoberá 

prípravou, vývojom a ladením vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu 

vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky. Magnetické nanočastice budú 

povrchovo a štruktúrne modifikované tak, aby sa dosiahla ich lepšia účinnosť pri separácii. 

Kvalita pripravených nanočastíc bude overená izoláciou vírusovej RNA pre detekciu rôznych 

RNA vírusov metódou RT-qPCR. Celkový rozpočet projektu je 1 916 004,79 eur. 

V priebehu mesiaca február sa do odborného hodnotenia posunuli dva partnerské 

projekty v rámci výziev na dlhodobý strategický výskum: Otvorená vedecká komunita pre 

moderný interdisciplinárny výskum v medicíne – OPENMED (hlavný partner UPJŠ v 

Košiciach) a Dopytovo–orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny – 

DRIVE4SIFOOD  (hlavný partner SPU v Nitre). Oba tieto projekty boli v nakoniec v roku 2020 

schválené a začalo sa s ich implementáciou. 

Strategickým cieľom projektu DRIVE4SIFOOD 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 pre produkciu novej generácie 

inteligentných potravín s vysokou pridanou a nízkou energetickou hodnotou a 

chemoprotektívnym účinkom na ľudské zdravie. Celkový rozpočet je na úrovni 10 447 393 eur, 
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pričom podiel UVLF je 547 939 eur. Projekt sa k ultimu roka 2020 nachádzal v implementačnej 

fáze, zabezpečovali sa procesy verejného obstarávania, administratívne sa spracovávali žiadosti 

o platbu a podklady k ročnému monitoringu. 

Strategickým cieľom druhého úspešného projektu OPENMED 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: nanomedicína a cielená terapia, personalizovaná medicína, 

regeneračná medicína a bunková terapia. Celkový rozpočet projektu je 10 810 158,03 eur a 

podiel UVLF na celkovom rozpočte je 1 898 071,14  eur. Projekt sa ku koncu roka 2020 

nachádzal v implementačnej fáze, zabezpečovali sa procesy verejného obstarávania, 

administratívne sa spracovávali žiadosti o platbu a podklady k ročnému monitoringu. 

Univerzita nezaháľala ani v iných finančných a grantových schémach. V roku 2020 

prebiehala realizácia projektu GP/EFSA/ENCO/2018/03 – Partnering Grants Európskeho úradu 

pre bezpečnosť potravín (EFSA). 

Úspešná projektová žiadosť na finančné krytie výdavkov súvisiacich s plánovaným 

organizovaním konferencie v rámci Grantov EHP a Nórska – Otvorená výzva na predkladanie 

žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy –  sa z dôvodu pandemickej situácie 

nerealizovala, avšak v začalo sa uvažovať o zmene formy konania konferencie z prezenčnej na 

dištančnú. 

Podaná bola aj žiadosť o grant v rámci 3. výzvy Programu ENI CBC Maďarsko – 

Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020, ktorej predmetom bolo riešenie kliešťových 

nákaz a eliminácie ochorení ľudí a zvierat. Hlavným partnerom bola UVLF, vedľajšími 

partnermi boli UPJŠ Košice, Užhorod National Univerzity a Univerzity of Veterinary Medicine 

Budapest. Podľa predbežných výsledkov ku konca roku 2020 je však projekt zatiaľ 

nefinancovaný z dôvodu nedostatočnej alokácie zdrojov na výzve. 

V rámci výzvy SFS-02-2020 Healthy terrestrial livestock microbial ecosystems for 

sustainable production bol v septembri podaný projekt DYNAMIC (H2020). Projekt je ku 

koncu roka s veľmi dobrým hodnotením na rezervnom zozname pre implementáciu. 

Podaná bola aj žiadosť na projekt TOXµBIOMICS-4RA – Role of toxicomicrobiomics 

for elucidating the impact of food contaminant modulators evaluated under efsa risk 

assessments, v rámci výzvy GP/EFSA/ENCO/2020/02 - Thematic grants: Preparedness for 

future challenges in specific areas of EFSA`s work. Projekt bol ku koncu roka 2020 v štádiu 

schvaľovania. 

Úspešným bol v roku 2020 projekt Factors determining the occurrence of bovine 

mastitis in dairy farms situated in marginal regions (Visegrad Fund). Projekt je schválený, avšak 

z dôvodu pandémie koronavírusu sa jeho realizácia začne až v roku 2021. 

V roku 2020 pokračoval aj implementačný proces projektu Joint Doctorate in Molecular 

Animal Nutrition  (MANNA) v rámci výzvy MSCA – ITN – 2017 Innovative Training 

Networks (Akcie Marie Sklodowska-Curie – inovatívne školiace siete). Garantom projektu je 

doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., a základným cieľom projektu je poskytnúť školiaci 

program pre doktorandov zameraný na inovatívne technológie v oblasti živočíšnych vied a 

výživy zvierat. 
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V rámci rozvojového projektu Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach 

schváleného v roku 2019 vo výške 139 749,44 eur vznikla v roku 2020 nadstavba Centra 

klinických zručností UVLF s modelmi veľkých zvierat. Medzi modelmi je kompaktný model 

tela dojnice, model teľaťa s presnou hmotnosťou aj veľkosťou, či kompaktný model panvovej 

časti tela dojnice, ktorý  názorne prezentuje uloženie pohlavných orgánov dojnice a umožňuje 

modelovanie rektálneho vyšetrenia dojnice zameraného na vyšetrenie jednotlivých častí 

pohlavných orgánov negravidných, ako aj gravidných zvierat s imitáciou prvého trimestra 

gravidity. Súčasťou dodávky boli aj viacvrstvové tréningové podložky na šitie a ostatné 

doplnkové súčasti potrebné pre nácvik šijacích techník pre študentov, ktoré predstavujú 

nevyhnutný materiál pre permanentné získavanie praktických zručností v týchto základných 

metódach chirurgických techník a umožňujú ich neustále precvičovanie študentami počas 

celého akademického roka. Okrem doplnenia centra klinických zručností bolo vytvorené aj 

laboratórium profesionálnej komunikácie. Celý rozvojový projekt tak v súlade s plánom v 

Dlhodobom zámere UVLF na roky 2018 – 2023 splnil svoj cieľ. 

  

  
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvojové projekty 

vysokých škôl získala univerzita v roku 2020 projekt Príprava štúdie uskutočniteľnosti 

integrácie výskumných univerzít mesta Košice vo výške 99 990 eur. Úlohou tohto projektu 

bude zistiť možnosti integrácie univerzít ako samostatných právnických osôb do väčšieho 

celku, ktorý by ich reprezentoval navonok. Univerzita v rámci výzvy na podávanie žiadostí o 

poskytnutie dotácie na rozvojové projekty vysokých škôl získala aj projekt Nadstavba centra 

klinických zručností – virtuálny pacient (evidence based medicine). Oba rozvojové projekty sa 

budú implementovať v roku 2021. 
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V júli získala univerzita od MŠVVaŠ SR dotáciu 270-tisíc eur na kapitálové výdavky. 

Sedemdesiat tisíc eur bolo investovaných do rekonštrukcie strechy na pavilóne č. 2. Strecha 

prešla kompletnou obnovou, čo prinieslo stabilizáciu pavilónu a odstránenie problémov so 

zatekaním do budovy. Práce sa zrealizovali v lete. 

  

Ďalších 200-tisíc eur z júlovej kapitálovej dotácie bolo použitých na rekonštrukciu 

priestorov v pavilóne 17 pre katedru morfologických disciplín (bývalý ústav patologickej 

anatómie). Táto rekonštrukcia bude ukončená v roku 2021. 

V roku 2020 bolo ukončené nové oplotenie areálu na ulici Kostolianska. Ukončená bola 

aj prípojka pitnej vody na účelové zariadenie v Rozhanovciach. Polovicu finančných 

prostriedkov poskytla Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., a polovicu univerzita 

vrátane získanej účelovej kapitálovej dotácie z MŠVVaŠ vo výške 80-tisíc eur, ktorá bola 

UVLF poskytnutá ešte v roku 2019. Kolaudačné rozhodnutie na predmetné dielo bolo vydané 

v októbri 2020. 

Počas roka prebiehali aj rekonštrukčné práce na pavilóne č. 39 pre katedru 

morfologických disciplín (bývalý ústav anatómie). V pavilóne 39 sa tak vytvorili podmienky 

pre presun aktivít katedry, ktoré už nebolo možné realizovať v staticky narušenom pavilóne 

morfologických disciplín. Na tento účel získala univerzita 250-tisícovú dotáciu z MŠVVaŠ SR 

ešte v roku 2019, avšak celkové náklady sa vyšplhali na 450 tisíc eur. 

  
V roku 2020 získala univerzita aj ďalšie účelové finančné prostriedky na obnovu 

študentských domovov vo výške 312 488 eur, ktoré vyčlenilo Ministerstvo financií SR 

prostredníctvom MŠVVaŠ SR. Univerzita tak aj v roku 2020 pokračovala v opravách na 

študentských domovoch. Finančné prostriedky boli tentokrát určené na opravu 156 izieb 

študentov. Koncom roka sa univerzite podarilo získať aj 200 tisíc eur na zriadenie materskej 

školy pri UVLF, ako aj 150 tisíc eur na dofinancovanie špecifických nákladov na klinické 

pracoviská. 

Univerzita prešla v roku 2020 výrazným posunom v používaní informačných 

a komunikačných technológií. Pandémia koronavírusu priniesla okrem zintenzívnenia 
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využívania IT technológie napríklad aj zriadenie špeciálnej informačnej webovej stránky covid-

19.uvlf.sk, ktorá bola zriadená v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. Vznikol tak portál, 

ktorý sústreďoval informácie súvisiace s opatreniami v boji proti COVID-19, elektronické 

registračné formuláre, elektronickú registráciu karantény či zdravotné dotazníky pre študentov 

aj zamestnancov. 

 
 V roku 2020 boli zriadené účty zamestnancov aj študentov v aplikácii MS Teams, kde 

ku koncu roka fungovalo vyše 200 tímov, ktoré slúžili ako virtuálne triedy či virtuálne 

konferenčné miestnosti. Gro činností sa kvôli pandémii prenieslo do virtuálneho sveta 

a univerzita začala s implementáciou plánu Office 365. V priebehu apríla bol vytvorený tenant 

(označenie, ktoré používa Microsoft pre identifikáciu firmy/organizácie v cloudových 

službách) a Microsoft Azure Active Directory. Prebehla aj synchronizácia medzi lokálnou 

Active Directory a Microsoft Azure Active Directory, čo zabezpečilo prihlasovanie tým istým 

prihlasovacím menom a heslom do MS Teams, ktoré využívali učitelia a študenti aj v 

infraštruktúre a doméne UVLF. V apríli tiež prebehla príprava logistiky živých prenosov 

štátnych skúšok a zrealizovalo sa aj technologické zabezpečenie štátnych skúšok pre ich 

vysielanie naživo. Ako prvé vysielanie naživo cez MS Teams bolo univerzitou realizované 

zasadnutie Akademického senátu UVLF, ktoré priamo zo senátu naživo vysielal kvestor 

univerzity. V priebehu mesiaca máj a jún už prebiehali štátne skúšky, ktoré boli verejnosti 

dostupné formou priamych prenosov. Nastaviť logistiku štátnych skúšok a priamych prenosov 

z nich nebolo jednoduché, nakoľko sa tak realizovalo prvýkrát v histórii univerzity. Na konci 

júna však bolo možné skonštatovať, že všetko prebehlo tak, ako si to univerzita predstavovala 

a naplánovala. Všetky priame prenosy boli na základe harmonogramov zverejnených na 

webovej stránke realizované pomocou aplikácie  MS Teams. Univerzita tiež pripravila 

množstvo video návodov práce cez MS Teams pre študentov aj učiteľov, ktoré uverejňovala na 

svojom kanáli na YouTube. 
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Aktivity vo virtuálnom prostredí na Facebooku či kanáli YouTube doplnilo zriadenie 

účtov univerzity na platformách Twitter, Instagram a Linked-In. 

   
 

Univerzita tiež na svoju mieru vytvorila elektronické knihy revírov. Elektronické knihy 

obsahujú knihu návštev, hlásenia úlovkov, evidenciu výstrelov bez úlovku, evidenciu výstrelov 

počutých, všeobecné informácie o revíroch či mapy revírov. 
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Pandémia koronavírusu významne zasiahla do života celej spoločnosti, avšak napriek 

tejto udalosti rozvoj univerzity napredoval. Ku koncu roka MŠVVaŠ SR však avizovalo zmenu 

metodiky financovania verejných vysokých škôl, ako aj pokles dotácií pre verejné vysoké školy 

v objeme 25 miliónov eur, čo pre univerzitu znamená výpadok dotácie v roku 2021 o 1,7 

milióna eur, čo môže ďalší rozvoj univerzity výrazne spomaliť.  

V rámci realizácie projektu Návrh opatrení na štrukturálne zmeny na UVLF v Košiciach 

v rokoch 2019 – 2022 bola zariadená gastronomická cvičebňa. Priestory v suteréne pavilónu č. 

6  boli stavebné upravené a vybavené základným zariadením pre výučbu gastronómie.  

Pre zlepšenie kvality výučby kynológie bolo v areáli Pri hati opravené oplotenie 

kotercov, boli vybudované nové koterce a bolo zakúpené vybavenie cvičiska pre výcvik psov. 
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XI. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY UVLF V KOŠICIACH 

 

UVLF rozvíja spoluprácu s významnými medzinárodnými najmä európskymi 

vzdelávacími a vedeckými inštitúciami  vo veterinárskej a farmaceutickej  oblasti.  

UVLF je členom významných svetových združení ako sú: Svetová organizácia 

veterinárnych lekárov (WVA – World Veterinary Association),  Asociácia amerických 

veterinárnych vzdelávacích inštitúcií (AAVMC –  Association of American Veterinary Medical 

Colleges), je signatárom  Magna Charta Universitatum a ďalších.  

UVLF je aktívnym členom významných európskych združení ako sú: 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), Federácie veterinárov Európy (FVE – Federation of 

Veterinarians of Europe), Európsko-stredomorská spoločnosť pre ochranu voľne žijúcej fauny 

(WAVES – Wild Animals Vigilance Euromediterranean Society), Európska výmenná sieť 

veterinárnych študentov a zamestnancov (VetNEST – Veterinary Network of Students Staff 

Transfer), Združenie univerzít vyšehradského regiónu (VUA – Visegrad University 

Association), Združenie univerzít Karpatského regiónu (ACRU –  Association of Carpathian 

Region Universities), Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC 

– Slovak Academic Association for International Cooperation).   

UVLF považuje za významnú  spoluprácu s ostatnými veterinárnymi školami v rámci 

EAEVE, VetNEST a VUA predovšetkým s Veterinárnou a farmaceutickou univerzitou Brno, 

Česká republika, Veterinárskou univerzitou v Budapešti, Maďarsko, Univerzitou veterinárskej 

medicíny vo Viedni, Rakúsko,  Fakultou veterinárskej medicíny Poľnohospodárskej univerzity 

vo Vroclave, Poľsko, Veterinárskou fakultou Univerzity v Ľubľane, Poľsko, Fakultou 

veterinárskej medicíny Univerzity v Záhrebe, Chorvátsko,  a Národnou poľnohospodárskou 

univerzitou v Bila Cerkva, Ukrajina. 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. Z dôvodu pandémie COVID-19 sa 33. valné zhromaždenie 

Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie (General Assembly EAEVE 

2020) uskutočnilo 5. decembra 2020 v Nantes, Francúzsko, on-line formou. Na valnom 

zhromaždení sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia univerzity.   

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 

prof. Mojžišová a prorektor prof. Pistl zúčastnili na on-line výročnej konferencii Európskej 

asociácie univerzít (EUA Annual Conference 2020,  16. – 17. 4. 2020) v Gdansku, Poľsko.  

Významná je aj spolupráca UVLF s ostatnými  farmaceutickými vzdelávacími 

a vedeckými inštitúciami predovšetkým s Farmaceutickou fakultou Masarykovej univerzity, 

Česká republika, Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Česká 

republika, a Univerzitou v Debrecíne, Maďarsko.  

Univerzita je aj riadnym členom Európskej asociácie farmaceutických fakúlt (EAFP).  

Na výročnej konferencii Virtual Conference 2020 (9. – 11. 11. 2020) sa zúčastnili rektorka prof. 

Mojžišová, prorektorka prof. Faixová  a prorektor MVDr. Martin Tomko.  

VetNest  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 
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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, podobne aj VUA, 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 10. 

septembra 2020 on-line formou. Za UVLF sa na stretnutí zúčastnila rektorka prof. Mojžišová a 

prorektorka prof. Faixová. 

ACRU 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 

prof. Mojžišová. 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. 

UVLF rozvíja medzinárodnú spoluprácu na základe bilaterálnych a multilaterálnych 

dohôd a memoránd o spolupráci. Univerzita má trvalé bilaterálne dohody s viac ako piatimi 

desiatkami vzdelávacích  a výskumných inštitúcií v zahraničí. Ide  o spoluprácu v pedagogickej 

oblasti, vo vede a výskume,  a vo výmene odborníkov. V roku bolo  uzatvorených 9 nových 

medzinárodných zmlúv o spolupráci s univerzitami a vedecko-výskumnými inštitúciami 

z Nórska (3),  Izraela (2), Maďarska (1), Poľska (1), Turecka (1) a Českej republiky (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. 

UVLF realizovala v roku 2020 viaceré aktivity s cieľom vytvorenia podmienok 

a získanie príležitostí zapojiť univerzitu do konzorcia so zámerom podania prihlášky o grant 

v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít. 

V  roku 2020 z dôvodu pandémie absolvovali v rámci medzinárodnej  spolupráce 

a bilaterálnych projektov na UVLF pracovné pobyty len dvaja pracovníci z Maďarska (1) 

a z Talianska (1).  
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XII. SYSTÉM KVALITY 

 

UVLF sa v akademickom roku 2018/2019 riadila v oblasti hodnotenia kvality zákonom 

č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, a riadi sa aj 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. Počas 

roka 2020 boli pripravované a v závere roka aj schválené nové vnútorné predpisy 

Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach, Všeobecné 

kritériá na obsadenie funkcií profesor a docent na UVLF v Košiciach, Zásady postupu 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UVLF v Košiciach ako súčasť 

postupného zosúlaďovania vnútorného systému UVLF so zákonom č. 269/2018 Z. z. o 

zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.    

Dohľad nad implementáciou, monitoringom a revidovaním vnútorného systému 

riadenia kvality UVLF vykonáva komisia pre hodnotenie kvality. Komisia má 20 členov, 

z ktorých je 5 študentov. 

V súlade s európskym rámcom hodnotenia kvality v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania UVLF vykonáva hodnotenie kvality založené na vykonávaní formálnych postupov 

obsahujúcich kompletný kvalitatívny cyklus PDCA (Planning, Doing, Checking, Acting).  

 

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 2017/2018 a pripomienok z pracovísk“ a „Návrhy na odstránenie nedostatkov 

a zlepšenie kvality vyplývajúce z Výročnej správy o kvalite UVLF v Košiciach za akademický 

rok 2018/2019“. Súčasťou materiálu boli aj podnety a pripomienky vyplývajúce 

z dotazníkového prieskumu (Názory zamestnancov UVLF) a stanovisko vedenia UVLF k  nim. 

Vedenie UVLF v roku 2020 vyhodnotilo plnenie dlhodobého zámeru na roky 2018 – 

2023 podľa jednotlivých oblastí. Z hodnotenia dlhodobého zámeru vyplýva, že univerzita plní 

dlhodobý zámer, za dôležité opakovane považuje nutnosť zapojenia UVLF do celosvetových 

rankingov a plniť ich kritériá pre hodnotenie. V roku 2020 Akademický senát UVLF v súlade 

s § 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

schválil plnenie a aktualizáciu dlhodobého zámeru UVLF po prerokovaní vo vedeckej rade 

UVLF.   

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, 
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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. 

 

Na základe rozhodnutí vydaných Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR 

UVLF v študijných odboroch, v ktorých mala UVLF časové obmedzenie akreditácie pre 

uskutočňovanie študijných programov tretieho stupňa a práv uskutočňovať habilitačné konanie 

a konanie na vymenúvanie profesorov, vypracovala a zaslala Ministerstvu školstva, vedy, 

výskumu a športu SR správy o odstránení nedostatkov. Išlo o študijné programy tretieho stupňa 

veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia, a výživa zvierat a dietetika, a v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia. 

Výsledkom boli rozhodnutia, ktorými má UVLF: 

- pozastavené uskutočňovanie študijného programu tretieho stupňa veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia v slovenskom a anglickom jazyku, v dennej a externej forme 

štúdia. Dôvodom bolo neplnenie kritéria KSP-A6 (garantovanie kvality a rozvoja študijného 

programu), ktoré požaduje, aby spolugarant pôsobil na ustanovený týždenný pracovný čas 

vo funkcii profesora alebo docenta v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore; 

- odňaté právo uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

v odbore habilitačného a inauguračného konania veterinárna chirurgia, ortopédia 

a röntgenológia. Dôvodom bolo neplnenie kritéria KHKV-A5 (Garantovanie kvality a 

rozvoja študijného programu), ktoré požaduje, aby spolugarant pôsobil na ustanovený 

týždenný pracovný čas vo funkcii profesora alebo docenta v príslušnom alebo príbuznom 

študijnom odbore; 

- priznané právo uskutočňovať študijný program tretieho stupňa výživa zvierat a dietetika 

v slovenskom a anglickom jazyku, v dennej a externej forme štúdia a udeľovať akademický 

titul „doktor“ (v skratke PhD.) bez časového obmedzenia. 

 

Národná cena za kvalitu podľa modelu CAF 

 

Spätná väzba z hodnotenia UVLF v rámci súťaže Národná cena za kvalitu 2018 

v systéme CAF poukázala na niektoré nedostatky v hodnotení kvality. UVLF vypracovala 

akčný plán na zlepšenie slabšie hodnotených oblastí, a to v súvislosti s prípravou univerzity na 

zapojenie do súťaže v roku 2020. Akčný plán na zlepšenie slabšie hodnotených oblastí v rámci 

súťaže Národná cena za kvalitu 2018 podľa modelu CAF bol prerokovaný na zasadnutí komisie 

pre hodnotenie kvality dňa 14. 5. 2019. 

UVLF v akademickom roku 2019/2020 plnila úlohy súvisiace s akčným plánom 

odstraňovania nedostatkov v rámci súťaže Národná cena za kvalitu 2018 podľa modelu CAF. 

Zámerom bolo zaslanie prihlášky do súťaže Národná cena za kvalitu 2020 podľa modelu CAF, 

ktorá nebola organizovaná z dôvodu pandémie COVID-19. 
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UVLF v Košiciach získala právo pripravovať európskych špecialistov pre oblasť 

manažmentu zdravia hovädzieho dobytka 
 UVLF má oprávnenie zabezpečovať rezidenčný program pre 

záujemcov o členstvo v ECBHM, čím sa zaradila medzi významné 

európske vzdelávacie inštitúcie. 

 

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.  

 

Hodnotenie výsledkov štúdia 

 

Na hodnotenie oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkov štúdia bol použitý 

údaj, ktorý vyjadruje neúspešnosť štúdia, a to podiel počtu hodnotení FX voči počtu hodnotení, 

ktoré vyjadrujú 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. 

Počet neukončených hodnotení v slovenskom štúdiu je za zimný semester 283 a za letný 

semester 361. V štúdiu v anglickom jazyku bol počet neukončených hodnotení za zimný 

semester 45 a za letný semester 65. V slovenskom štúdiu sú uvedené údaje za zimný semester 

mierne vyššie ako v minulom akademickom roku. Z dôvodu pandémie COVID-19 a prechodu 

na dištančnú formu výučby ako aj hodnotenia študijných výsledkov je v letnom semestri počet 

neukončených hodnotení výrazne nižší oproti minulému akademickému roku. V anglickom 

jazyku je počet neudelených hodnotení oproti minulému roku mierne vyšší v obidvoch 

semestroch. Počet neukončených hodnotení v percentuálnom vyjadrení je v štúdiu 

v slovenskom jazyku o 1,5 % vyšší ako v štúdiu v jazyku anglickom, a to bez ohľadu na 

hodnotený semester. Úspešnosť študentov na štátnych skúškach a obhajobách záverečných prác 

je vo väčšine študijných programov vysoká, pričom škála hodnotení sa pohybuje prevažne od 

A (výborne) po C (dobre). 

 

Hodnotenie kvality vzdelávania študentmi formou anonymných dotazníkov 

 

V súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách § 70 Práva študenta má 

študent právo aspoň raz ročne sa formou anonymného dotazníka vyjadriť o kvalite výučby a o 

učiteľoch. Na UVLF sa hodnotenie uskutočňuje formou anonymného dotazníka Hodnotenie 

učiteľa a predmetu študentom, ktorý hodnotí odbornú a pedagogickú zdatnosť učiteľa, ako aj 

kvalitu výučbového procesu v rámci predmetu. Študent vyplní dotazník minimálne jedenkrát 

za akademický rok. 

Od akademického roka 2019/2020 študenti vykonávajú hodnotenie podľa nového 

dotazníka a novou formou. V rámci celkového hodnotenia organizácie vyučovacieho procesu 

študent hodnotí organizáciu prednášok a praktických cvičení, úroveň praktickej výučby, 

dostupnosť študijného materiálu, kvalitu študijného materiálu, materiálne a technické 

zabezpečenie predmetu, podmienky na absolvovanie predmetu, dostatočný počet termínov na 

skúšky, náročnosť predmetu a mieru naplnenia očakávaní od predmetu. Pri celkovom 

hodnotení osobnosti učiteľa študent hodnotí učivo, ktoré bolo prezentované, odbornú stránku 
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učiteľa, podnecovanie záujmu o predmet, organizačné schopnosti učiteľa, komunikatívnosť 

a jeho reakcie, empatiu, objektívnosť, dodržiavanie stanovených podmienok a rovnosti. 

Hodnotí sa na základe päťstupňovej škály od 1 po 5, kde 1 znamená najlepšie hodnotenie a 5 

najhoršie hodnotenie. Forma dotazníka je on-line prostredníctvom AIS. Termín na vypĺňanie 

dotazníka „Hodnotenie učiteľa a predmetu študentom“ sa presunul na obdobie od začiatku 

zimného semestra do 30. 10. nasledujúceho akademického roka. Študenti majú v tomto období 

možnosť hodnotiť svojich pedagógov a predmety za predchádzajúci akademický rok. 

Hodnotenie pedagóga bolo v AIS rozdelené na hodnotenie prednášok a hodnotenie cvičení. 

Rozdelenie vyplynulo z dôvodu veľkého počtu predmetov a zainteresovaných učiteľov na 

výučbe, ktoré systém AIS nedokázal spracovať ako jeden celok. 

Vo výučbe v slovenskom jazyku ohodnotili študenti v ak. roku 2019/2020 za zimný 

semester 146 predmetov a za letný semester 176 predmetov. V zimnom semestri bolo 

hodnotených 129 učiteľov a v letnom semestri 86 za typ výučby prednášky. V zimnom semestri 

bolo hodnotených 157 učiteľov a v letnom semestri 134 učiteľov za typ výučby cvičenia. Počet 

respondentov však nie je vysoký. Predmety v zimnom semestri hodnotilo 56 študentov (BKaP 

df – 1, CanHip df – 1, CanHip ef – 1, K df – 5, K ef – 2, F – 13, HP – 3, VVL – 29, TaKP – 1). 

Predmety v letnom semestri hodnotilo 78 študentov (BKaP df – 3, CanHip df – 2, CanHip ef – 

1, K df – 7, K ef – 1, F – 23, HP – 6, VVL – 34, TaKP – 1). Pedagógov a prednášky v zimnom 

semestri hodnotilo 79 študentov (BKaP df – 1, CanHip df – 2, CanHip ef – 1, K df – 6, K ef – 

1, F – 32, HP – 1, VVL – 34, TaKP – 0); v letnom semestri 49 študentov (BKaP df – 2, CanHip 

df – 1, CanHip ef – 1, K df – 5, K ef – 3, F – 20, HP – 5, VVL – 12, TaKP – 0). Pedagógov 

a cvičenia hodnotilo za zimný semester 51 študentov (BKaP df – 1, CanHip df – 0, CanHip ef 

– 1, K df – 5, K ef – 2, F – 18, HP – 3, VVL – 21, TaKP – 0) a v letnom semestri 52 študentov 

(BKaP df – 0; CanHip df – 0, CanHip ef – 1, K df – 6, K ef – 2, F – 22, HP – 5, VVL – 16, 

TaKP – 0). 

Vo výučbe v anglickom jazyku ohodnotili študenti v ak. roku 2019/2020 za zimný 

semester 44 predmetov a za letný semester 77 predmetov. V zimnom semestri bolo 

hodnotených 36 učiteľov a v letnom semestri 30 za typ výučby prednášky. V zimnom semestri 

bolo hodnotených 22 učiteľov a v letnom semestri 15 učiteľov za typ výučby cvičenia. Počet 

respondentov bol však nízky. Predmety v zimnom semestri hodnotilo 8 študentov (VVL – 8, 

NoŽ – 0). Predmety v letnom semestri hodnotilo 13 študentov (VVL – 12, NoŽ – 1). Pedagógov 

a prednášky v zimnom semestri hodnotilo 10 študentov (VVL – 10, NoŽ – 0), v letnom semestri 

8 študentov (VVL – 8, NoŽ – 0). Pedagógov a cvičenia hodnotilo za zimný semester 6 

študentov (VVL – 6, NoŽ – 0) a v letnom semestri 6 študentov (VVL – 6, NoŽ – 0). 

Okrem hodnotenia pedagógov a predmetov pravidelne vyhodnocujeme tiež dotazníky 

Zhodnotenie štúdia na VŠ absolventmi univerzity, Predstavy študentov o budúcom povolaní 

v priebehu štúdia a dotazníky Zhodnotenie odborných praxí a stáží vo všetkých študijných 

programoch.  

Dňa 13. 10. 2020 sa v aule uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov PhD. 

doktorandom, ktorí úspešne ukončili štúdium v akademickom roku 2019/20 a prevzali si z rúk 

rektorky UVLF prof. Mojžišovej diplomy. Pri tej príležitosti doktorandi, ktorí mali ukončiť 

štúdium v minulom roku, vyplnili anonymné dotazníky, ktoré sa týkajú kvality ich štúdia. 

Všetky dotazníky sa o doktorandskom štúdiu v prípade úspešne ukončených doktorandov 

vyjadrili o štúdiu pozitívne. Vo vzťahu ku školiteľovi odpovedalo na otázku: Ktoré 

z nasledovných výrokov vystihujú spoluprácu so školiteľom?  až 77 % doktorandov 

odpovedalo pozitívne: „Dával mi morálnu a odbornú podporu pri písaní publikácií“. Na otázku 

Odporučili by ste Váš študijný program svojmu známemu?  odpovedalo pozitívne 85 % 

absolventov.  Iná situácia bola u doktorandov, ktorí buď prerušili štúdium, alebo prešli na 

externú formu štúdia, kde sa vyskytlo viacero negatívnych informácií, najmä čo sa týka počtu 

vyučovacích hodín, ktoré prekračovali stanovenú dobu 4 hodiny týždenne (38 %), 
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zaneprázdnenia inou činnosťou ako dizertačná práca (15 %), alebo čo sa týka problémov vo 

vzťahu so školiteľom (15 %).   

V roku 2020 sa žiadna sťažnosť ani podnet netýkali výučby. 

 

Hodnotenie úspešnosti štúdia 

 

Celkový počet študentov, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia v akademickom roku 

2019/2020, je 118. V štúdiu v slovenskom jazyku to bolo 106 študentov, čo predstavuje 7,69 

% z celkového počtu študentov v slovenskom štúdiu. Počet študentov, ktorí prekročili 

štandardnú dĺžku štúdia v anglickom jazyku, je 12, čo predstavuje 3,65 % z celkového počtu 

študentov v anglickom štúdiu. 

V jednotlivých študijných programoch počet a podiel z celkového počtu študentov 

v danom študijnom programe je nasledovný: 

- v ŠP BKaP df 3 študenti, čo predstavuje 10,34 %, 

- v ŠP K df 9 študentov, čo predstavuje 10,22 %, 

- v ŠP CanHip df 1 študent, čo predstavuje 2,32 %, 

- v ŠP TaKP df 1 študent, čo predstavuje 3,57 %, 

- v ŠP VVL 46 študentov, čo predstavuje 7,23 %, 

- v ŠP HP 2 študenti, čo predstavuje 2,77 %, 

- v ŠP F 44 študentov, čo predstavuje 10,23 %. 

- v ŠP GVM 8 študentov, čo predstavuje 3,19 %, 

- v ŠP NoŽ 4 študenti, čo predstavuje 5,13 %.  

 

Na UVLF v akademickom roku 2019/2020 ukončilo doktorandské štúdium v riadnom  

termíne 20 doktorandov obhajobou dizertačnej práce z celkového počtu 39 doktorandov, ktorí 

mali v danom roku ukončiť štúdium obhajobou dizertačnej práce. 12 dizertačných prác 

z celkového počtu bolo vykonaných doktorandmi v dennej forme štúdia. Doktorandi, ktorí mali 

ukončiť štúdium v minulom akademickom roku, štúdium prerušili (10), prestúpili do externej 

formy štúdia (2) alebo boli vylúčení zo štúdia (1) a 4 majú nadštandardnú dobu v externej forme 

štúdia. Prerušené štúdium má 18 doktorandov, z nich je 9 v dennej a 9 v externej forme štúdia. 

Najviac dizertačných prác bolo obhájených v študijných programoch hygiena potravín (4), 

vnútorné choroby zvierat (4) a parazitárne choroby zvierat (3). V akademickom roku 2019/20 

neúspešne ukončilo štúdium z rôznych dôvodov 8 doktorandov všetkých ročníkov, z toho 7 

štúdium zanechali a 1 bol zo štúdia vylúčený. Príčinou neúspešnosti bolo najmä nesplnené 

kritérium – publikácie v impaktovaných časopisoch alebo prvoautorstvo v jednej z dvoch 

publikácií, ako aj neukončené experimenty a neukončená práca.  

 

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 2020 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 
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cyklu PDCA. V  rámci hodnotenia tvorivých pracovníkov boli vyhodnocované aj ohlasy na 

publikačnú činnosť podľa jednotlivých pracovísk.  

V roku 2019 v súlade s vnútorným predpisom UVLF č. 57 (Vnútorný systém kvality na 

UVLF v Košiciach) bolo vykonané bodové hodnotenie tvorivých pracovníkov za rok 2018 aj 

v oblasti vedeckej a publikačnej činnosti. 

 

Podpora mladých vedeckých pracovníkov  

 

UVLF v Košiciach  podporuje mladých vedeckých pracovníkov formou: 

1) Internej grantovej agentúry (IGA) UVLF v Košiciach. Na základe Štatútu 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; 

2) každoročne vyhlásenej výzvy na obsadzovanie pracovných miest postdoktorandov v zmysle 

vnútorného predpisu č. 63 – Zásady obsadzovania postdoktorandských pracovných miest 

na UVLF v Košiciach. 

 

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 pokračovala  v roku 2020 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.  

V oblasti hodnotenia kvality klinickej činnosti a  služieb poskytovaných univerzitnou 

lekárňou boli analyzované výsledky spokojnosti  s ich  službami. 
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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 

štúdium, 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 

Mgr. Zuzana Bobríková, hovorkyňa, e-mail: zuzana.bobrikova@uvlf.sk 

 

mailto:martin.tomko@uvlf.sk
mailto:zita.faixova@uvlf.sk
mailto:ludmila.kundrikova@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 

2020 v súlade s ods. 1 písm. b) § 20 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a 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 2020 riadilo Dlhodobým zámerom UVLF v Košiciach na roky 

2018 – 2023, vyhodnotilo jeho plnenie a vypracovalo aktualizáciu dlhodobého zámeru. V roku 

2020 Akademický senát UVLF v súlade s § 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválil plnenie a aktualizáciu Dlhodobého zámeru 

UVLF po prerokovaní vo Vedeckej rade UVLF. 

UVLF sa riadila akčným plánom na zlepšenie slabšie hodnotených oblastí, a to 

v súvislosti s prípravou univerzity na zapojenie do súťaže Národná cena SR za kvalitu 2020, 

ktorá nebola vyhlásená z dôvodu pandémie COVID-19. 

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 uvedenej analýzy vyplýva, že 

od roku 2016, kedy bol zaznamenaný mierny pokles celkového počtu študentov, je záujem 

o štúdium stabilizovaný. 

Rozvoj UVLF v roku 2020 pokračoval implementáciou projektov na zníženie 

energetickej náročnosti budov. 

V rámci rozvojového projektu Inovácia vo vzdelávaní na UVLF v Košiciach 

schváleného v roku 2019 vznikla v roku 2020 nadstavba centra klinických zručností s modelmi 

veľkých zvierat. Okrem doplnenia centra klinických zručností bolo vytvorené aj laboratórium 

profesionálnej komunikácie. V roku 2020 bolo ukončené nové oplotenie areálu na ulici 

Kostolianska. Ukončená bola aj prípojka pitnej vody na účelové zariadenie v Rozhanovciach. 

Univerzita prešla v roku 2020 výrazným posunom v používaní informačných a komunikačných 

technológií. Pandémia koronavírusu priniesla okrem zintenzívnenia využívania IT technológie 

napríklad aj zriadenie špeciálnej informačnej webovej stránky covid-19.uvlf.sk, ktorá bola 

zriadená v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii. V roku 2020 boli zriadené účty 

zamestnancov aj študentov v aplikácii MS Teams, kde ku koncu roka fungovalo vyše 200 

tímov, ktoré slúžili ako virtuálne triedy či virtuálne konferenčné miestnosti. V rámci realizácie 

projektu „Návrh opatrení na štrukturálne zmeny na UVLF v Košiciach v rokoch 2019 – 2022“ 

bola zariadená gastronomická cvičebňa, bolo opravené oplotenie kotercov, vybudované nové 

koterce, zakúpené vybavenie cvičiska pre výcvik psov, ďalej bola cvičebňa pre výučbu 

hipoterapie zariadená nábytkom a didaktickou technikou a pre praktickú výučbu hipoterapie 

bol zakúpený kôň. 

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 2019/2020, 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 2020 

 

- Zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach  

- Študijný poriadok UVLF v Košiciach 

- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UVLF 

v Košiciach 

- Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesor a docent na UVLF v Košiciach  

- Minimálne kritériá tvorivej činnosti pri obsadzovaní pracovných miest vysokoškolský   

učiteľ a výskumný  pracovník na UVLF v Košiciach  

- Organizačný poriadok UVLF v Košiciach 

- Pracovný poriadok UVLF v Košiciach  

- Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UVLF 

v Košiciach 

- Cenník tovarov, prác a služieb poskytovaných UVLF v Košiciach  

- Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický rok 

2021/2022 

- Smernica o výkone strážnej služby so služobným psom 

- Systemizácia pracovných miest vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov, 

technicko-hospodárskych pracovníkov a robotníkov na UVLF v Košiciach 

- Prevádzkový poriadok Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach 

- Smernica pre bezpečný pracovný postup pre údržbu a čistenie osvetľovacích telies  

a okien na pracoviskách  

- Prevádzkový poriadok Centra klinických zručností UVLF v Košiciach    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľková príloha 

k Výročnej správe o činnosti UVLF za rok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020 

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 1 168 144 41 34 53 47 1 0 263 225 

  2 15 14 0 0 0 0 0 0 15 14 

  1+2 1156 972 316 239 0 0 0 0 1472 1211 

  3 77 58 4 2 31 19 5 3 117 82 

spolu fakulta 1 1416 1188 361 275 84 66 6 3 1867 1532 

spolu fakulta 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

spolu podľa 

stupňov 

1 168 144 41 34 53 47 1 0 263 225 

2 15 14 0 0 0 0 0 0 15 14 

1+2 1156 972 316 239 0 0 0 0 1472 1211 

3 77 58 4 2 31 19 5 3 117 82 

spolu vysoká škola  1416 1188 361 275 84 66 6 3 1867 1532 

            

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

 



 

 

 

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

Denná forma 

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 209 180 171 172 190 232 

2 15 28 38 44 46 32 

1+2 1472 1394 1421 1463 1548 1687 

3 81 86 79 77 75 100 

Spolu 1777 1688 1709 1756 1859 2051 

Externá forma 

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 54 51 48 32 32 34 

2 0 0 0 0 0 0 

1+2  0 0 0 0 0 

3 36 41 43 37 36 49 

Spolu 90 92 91 69 68 83 

V dennej aj v externej forme spolu 

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

1 263 231 219 204 222 266 

2 15 28 38 44 46 32 

1+2 1472 1394 1421 1463 1548 1687 

3 117 127 122 114 111 149 

Spolu 1867 1780 1800 1825 1927 2134 

       

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2019/2020 

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 36 34 20 15 4 3 1 1 61 53 

  2 20 19 0 0 0 0 0 0 20 19 

  1+2 195 161 54 44 0 0 0 0 249 205 

  3 12 10   8 5   20 15 

Spolu UVLF 263 224 74 59 12 8 1 1 350 292 

Spolu 

podľa 

stupňov 1 36 34 20 15 4 3 1 1 61 53 

  2 20 19 0 0 0 0 0 0 20 19 

  1+2 195 161 54 44 0 0 0 0 249 205 

  3 12 10 0 0 8 5 0 0 20 15 

Spolu UVLF 263 224 74 59 12 8 1 1 350 292 

            

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 2020 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

farmácia 90 277 262 151 96 3,1 0,6 0,6 1,1 

veterinárske lekárstvo 380 682 671 537 349 1,8 0,8 0,6 0,9 

Spolu 470 959 933 688 445 2,0 0,7 0,6 0,9 

          

Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske lekárstvo 60 55 55 53 24 0,9 1,0 0,5 0,4 

Spolu 60 55 55 53 24 0,9 1,0 0,5 0,4 

          

Z toho počet uchádzačov, 

ktorí získali stredoškolské 

vzdelanie v zahraničí              

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkovéh

o počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkovéh

o počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov  
veterinárske lekárstvo 145 136 117 101 43,7 42,9 57,4 84,2  

Spolu 145 136 117 101 14,3 13,8 15,8 21,5  
 

         
 

 



 

 

 

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2020 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske lekárstvo 20 8 8 8 7 0,4 1,0 0,9 0,4 

Spolu 20 8 8 8 7 0,4 1,0 0,9 0,4 

          

Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

veterinárske lekárstvo 20 1 0 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Spolu 20 1 0 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0 

          

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy      

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov  
veterinárske lekárstvo 6 6 6 5 66,7 75,0 75,0 71,4  

Spolu 6 6 6 5 66,7 75,0 75,0 71,4  
 

 

 

 

 

 

 

          



 

 

Z toho počet 

uchádzačov, ktorí 

získali vzdelanie 

nižšieho stupňa v 

zahraničí              

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov  
veterinárske lekárstvo 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Spolu 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2020 

Denná forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske lekárstvo  14 13 12 12 0,0 0,9 1,0 0,0 

Biológia  6 6 5 5 0,0 0,8 1,0 0,0 

Spolu 0 20 19 17 17 0,0 0,9 1,0 0,0 

          

Externá forma 

Študijný odbor 
Plánovaný 

počet 

Počet 

prihlášok 
Účasť Prijatie Zápis 

Prihlášky/ 

plán 

Prijatie/                

účasť 

Zápis/            

prijatie 

Zápis/                  

plán            

Veterinárske lekárstvo  7 7 5 5 0,0 0,7 1,0 0,0 

Biológia 
 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Spolu 0 7 7 5 5 0,0 0,7 1,0 0,0 

          

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy      

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov  
Veterinárske lekárstvo 20 20 15 15 95,2 100,0 88,2 88,2  
Biológia 5 5 4 4 83,3 83,3 80,0 80,0  

Spolu 25 25 19 19 92,6 96,2 86,4 86,4  

          

          



 

 

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v 

zahraničí      

Študijný odbor 

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis 

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok 

% z 

celkového 

počtu 

účasti 

% z 

celkového 

počtu 

prijatia 

% z 

celkového 

počtu 

zápisov  
Veterinárske lekárstvo 1 1 1 1 4,8 5,0 5,9 5,9  

Spolu 1 1 1 1 3,7 3,8 4,5 4,5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020) 

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 

2019/2020 

povinnosť 

uhradiť 

školné 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné v 

externej 

forme 

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť 

školné za 

prekročenie 

štandardnej 

dĺžky 

štúdia 

ktorým vznikla 

povinnosť uhradiť 

školné za štúdium 

v študijnom 

programe 

uskutočňovanom 

výlučne v inom 

ako štátnom 

jazyku 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné 

ktorým 

bolo 

školné 

znížené 

ktorým 

bolo 

školné 

odpustené 

Denná forma 1 14 0 13 0 0 1 0 3 3 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  1+2 348 0 92 256 255 4 4 19 19 

  3          
Spolu denná forma   363 0 106 256 255 5 4 22 22 

Externá forma 1 51 51 0 0 0 3 0 3 0 

  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  3 40 40 3 0 5 0 18 20 20 

Spolu externá forma   91 91 3 0 5 3 18 23 20 

obe formy spolu 1 65 51 13 0 0 4 0 6 3 

  2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

  1+2 348 0 92 256 255 4 4 19 19 

  3 40 40 3 0 5 0 18 20 20 

Spolu   454 91 109 256 260 8 22 45 42 

 



 

 

 

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2020 

    Akademický rok začatia štúdia 

Študijný odbor 

Stupeň 

dosiahnutého 

vzdelania 

Forma 

štúdia 

2019 / 

2020 

2018 / 

2019 

2017 / 

2018 

2016 / 

2017 

2015 / 

2016 

2014 / 

2015 

veterinárske 

lekárstvo I. denná 0,0 0,0 58,1 5,7 0,9 0,0 

veterinárske 

lekárstvo I. externá 0,0 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 

Veterinary 

Medicine I. denná 0,0 0,0 85,7 2,8 0,0 0,0 

farmácia II. denná 0,0 0,0 1,4 0,0 67,6 15,5 

veterinárske 

lekárstvo II. denná 0,0 6,8 7,9 7,2 1,3 25,5 

Veterinary 

Medicine II. denná 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 75,4 

Vet. vedy III. denná 0,0 0,0 0,0 31,8 0,0 5,3 

Vet. vedy III. externá 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 7,1 

Biológia III. denná 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Biológia III. externá 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s 

akademickým rokom 2018/2019 

V roku 2019/2020          

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 45 36 268  1 11 10 99  2 

Spolu 45 36 268 0 1 11 10 99 0 2 

           

V roku 2018/2019          

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 50 46 241   4 21 20 98   4 

Spolu 50 46 241 0 4 21 20 98 0 4 

           

Rozdiel -5 -10 27 0 -3 -10 -10 1 0 -2 

Rozdiel v 

%  -10,0 -21,7 11,2 0,0 -75,0 -47,6 -50,0 1,0 0,0 -50,0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

Rozdiel 50 46 241 0 4 21 20 98 0 4 

Rozdiel v 

%  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2020 

P.č. 

Meno a priezvisko 
Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania 

Dátum 

začiatku 

konania 

Dátum 

predloženia 

ministrovi 

Zamestnanec 

vysokej 

školy 

(áno/nie) 

1. doc. MVDr. Salvomír Marcinčák, PhD. hygiena potravín 12.11.2019 1.7.2020 áno 

      

 

Inauguračné konanie   

V tom 

počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej 

školy   

 Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2020 1 0   

 

Počet neskončených konaní: stav k 

31.12.2020 1 0   

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2020 1 0   

 Počet inak skončených konaní 0     

  - zamietnutie 0     

  - stiahnutie 0     

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

 Celkový počet predložených návrhov 1 

Priemerný vek uchádzačov 46 

rokov    

 



 

 

 

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2020 

P.č. 
Meno a priezvisko 

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania 

Dátum začiatku 

konania 

Dátum 

udelenia titulu 

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie) 

1. MVDr. Radoslava Vlčková, PhD. veterinárna morfológia a fyziológia  24.6.2019 1.7.2020 áno 

2. MVDr. Martin Levkut, PhD. veterinárna morfológia a fyziológia  23.7.2019 21.10.2020 áno 

3. MVDr. Iveta Maskaľová, PhD. výživa zvierat a dietetika  7.10.2019 21.10.2020 áno 

4. MVDr. Slavomír Horňák, PhD. vnútorné choroby zvierat  29.7.2019 9.12.2020 áno 

      

 

Habilitačné konanie 

 

V tom počet žiadostí 

mimo vysokej školy   

 

Počet neskončených konaní: stav 

k 1.1.2020 4 0   

 

Počet neskončených konaní: stav 

k 31.12.2020 6 0   

 

Počet riadne skončených konaní k 

31.12.2020 4 0   

 Počet inak skončených konaní 0 0   

  - zamietnutie 0 0   

  - stiahnutie 0 0   

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

      

 

Celkový počet vymenovaných 

docentov 4 Priemerný vek 44 rokov    



 

 

 

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020 

Funkcia 

Počet 

výberových 

konaní 

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na 

obsadenie 

pozície 

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou 

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú 

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú 

Počet 

konaní bez 

uzatvorenia 

zmluvy 

Počet konaní, 

do ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač 

Počet konaní, 

kde bol 

prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne obsadil 

to isté miesto 

Profesora 1 1 0 0 1 0 0 1 

Docenta 4 1 0 5 0 0 0 2 

Ostatné 18 1 2 5 0 1 0 6 

Spolu 23 1,0 1,6 4,8 1 1 0 9 

         
Počet miest obsadených bez výberového 

konania       

Zamestnanec 
Fyzický 

počet 

Prepočítaný 

počet       

VŠ učiteľ nad 70 

rokov 1 0,25       

Ostatní 12 5,63       

Spolu 13 5,88       

         

      



 

 

Počet obsadených funkčných miest docenta a 

profesora osobami bez príslušného vedecko-

pedagogického titulu alebo bez umelecko-

pedagogického titulu podľa § 77 ods. 2 

zákona 

      

      

      

Funkčné miesto Počet  
      

Docent 1        

Profesor 1        

Spolu 2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31.10.2020  

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 209 29 46 0 108 26 117 12 28 0 62 15 

Spolu 209 29 46 0 108 26 117 12 28 0 62 15 

Podiel v % 100 13,9 22,0 0,0 51,7 12,4 100,0 10,3 23,9 0,0 53,0 12,8 

Spolu v 

roku 2019 215 28,0 47,0 0,0 110,0 30,0 118,0 11,0 28,0 0,0 62,0 17,0 

Podiel v % 

2019 100 13 21,8 0 51,2 14 100 9,3 23,7 0 52,6 14,4 

Rozdiel 

2020 - 

2019 -6 1 -1 0 -2 -4 -1 1 0 0 0 -2 

Rozdiel v 

% 2020 - 

2019 0,0 0,9 0,2 0,0 0,5 -1,6 0,0 1,0 0,2 0,0 0,4 -1,6 

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s 

akademickým rokom 2018/2019 

V roku 2019/2020         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

zamestnanc

ov 

z toho 

ženy 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 9 6 166   2 2 14   

Spolu 9 6 166 0 0 2 2 14 0 0 

           

V roku 2018/2019         

Fakulta 

Fyzický 

počet 

vyslaných 

zamestnanc

ov 

z toho 

ženy 

Počet osobodní vyslaných 

zamestnancov 

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov 

z toho ženy 

Počet osobodní, prijatých zamestnancov 

programy 

ES 
NŠP 

iné 

(CEEPUS, 

NIL, ..) 

programy 

ES 
NŠP 

iné (CEEPUS, 

NIL, ..) 

UVLF 24 15 285 90 35 13 8 45 30 37 

Spolu 24 15 285 90 35 13 8 45 30 37 

           

rozdiel -15 -9 -119 -90 -35 -11 -6 -31 -30 -37 

rozdiel v %  -62,5 -60,0 -41,8 -100,0 -100,0 -84,6 -75,0 -68,9 -100,0 -100,0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

rozdiel 24 15 285 90 35 13 8 45 30 37 

rozdiel v %  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

 

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v roku 2020 

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 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe) 

z toho 

ženy 

Bakalárska 64 53 61 53 41 27 3 2 0 0 

Diplomová 276 237 276 237 132 82 8 3 2 0 

Dizertačná  20 15 20 15 18 6 0 0 0 0 

Rigorózna 30 26 30 26 14 11 0 0 0 0 

Spolu 390 331 387 331 205  11   0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019 

V roku 2020          

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 46 5 98 8  31  839 1029 

Spolu 2 46 5 98 8 0 31 0 839 1029 
           

V roku 2019          

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 8 25 6 78 7  34  1003 1161 

Spolu 8 25 6 78 7 0   1003 1161 
           

Rozdiel -6 21 -1 20 1 0   -164 -132 

Rozdiel v 

% -75,0 84,0 -16,7 25,6 14,3 0,0   -16,4 -11,4 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2020 

1. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo bezpečnosť krmív a potravín D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo bezpečnosť krmív a potravín E S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo kynológia D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo kynológia E S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a 

hipoterapii D S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo 

vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a 

hipoterapii E S Bc. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo náuka o živočíchoch D A BSc. 

      

2. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo trh a kvalita potravín D S Mgr. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo trh a kvalita potravín E S Mgr. 

      

Spojený 1. a 2. stupeň     

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena potravín D S MVDr. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo všeobecné veterinárske lekárstvo D S MVDr. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo všeobecné veterinárske lekárstvo D A DVM 



 

 

UVLF v Košiciach farmácia farmácia D S Mgr. 

UVLF v Košiciach a 

UPJŠ farmácia farmácia D S Mgr. 

      

3. stupeň      

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky 
Skratka 

titulu 

UVLF v Košiciach biológia mikrobiológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia virológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia imunológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach biológia neurovedy D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena potravín D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárna morfológia a fyziológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo vnútorné choroby zvierat D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo veterinárne pôrodníctvo a gynekológia D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo infekčné choroby zvierat D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo parazitárne choroby zvierat D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo súdne a verejné veterinárske lekárstvo D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo výživa zvierat a dietetika D, E S, A PhD. 

UVLF v Košiciach veterinárske lekárstvo hygiena chovu zvierat a životné prostredie D, E S, A PhD. 

 
 



 

 

Tabuľka č. 16: Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie platnosti priznaného práva 

alebo zrušenie študijného programu v roku 2020 

Fakulta Stupeň Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky Skratka titulu 

Dátum odňatia práva, 

skončenia platnosti práva 

alebo zrušenia študijného 

programu 

UVLF v Košiciach  - -  - -  -  -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania a 

inauguračného konania k 31.12.2020 

Fakulta Odbor habilitačného konania a inauguračného konania  

UVLF v Košiciach mikrobiológia 

UVLF v Košiciach imunológia 

UVLF v Košiciach virológia 

UVLF v Košiciach hygiena potravín 

UVLF v Košiciach  veterinárna morfológia a fyziológia 

UVLF v Košiciach vnútorné choroby zvierat 

UVLF v Košiciach veterinárne pôrodníctvo a gynekológia 

UVLF v Košiciach infekčné a parazitárne choroby zvierat 

UVLF v Košiciach súdne a verejné veterinárske lekárstvo 

UVLF v Košiciach výživa zvierat a dietetika 

UVLF v Košiciach hygiena chovu zvierat a životné prostredie 

 
 

Tabuľka č. 18: Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a 

inauguračného konania v roku 2020 

Fakulta 

Odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania  Dátum odňatia  

UVLF v Košiciach 

 veterinárna chirurgia, 

ortopédia a röntgenológia 

31.8.2020 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2020 

P. č. Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/obje

dnávka 

(O) 

Domáce 

(D)/zahraničné 

(Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedn

ého 

riešiteľa 

projektu  

Názov projektu  

Obdob

ie 

riešeni

a 

projek

tu (od 

- do) 

Objem 

dotácie/finančn

ých 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finan

čných 

prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 

1.1. do 31.12. 

v eur 

v kategórii 

KV 

Poznámky 

a doplňujúce 

informácie 

              KEGA   187 610     

1 UVLF KEGA G D 

007UVLF-

4/2020 

MVDr. Jana 

Maľová, 

PhD. 

Inovácia vo výučbe 

hygieny a 

technológie mlieka 

a mliečnych 

výrobkov na 

Univerzite 

veterinárskeho 

lekárstva a 

farmácie v 

Košiciach 

2020-

2022 12 664 0   

2 UVLF KEGA G D 

011UVLF-

4/2020 

MVDr. Iveta 

Maskaľová, 

PhD. 

Analýza vplyvu 

výživy na 

produkciu, úroveň 

metabolickej a 

ekologickej záťaže 

v chove dojníc – 

aplikácia 

poznatkov pre 

diagnostiku a 

vzdelávanie 

2020-

2022 10 596 0   



 

 

3 UVLF KEGA G D 

012UVLF-

4/2020 

MVDr. Silvia 

Ondrašovičo

vá, PhD. 

Implementácia 

moderných a 

inovatívnych 

technológií do 

vyučovacieho 

procesu fyziológie 

2020-

2022 7 273 0   

4 UVLF KEGA G D 

015UVLF-

4/2020 

doc. MVDr. 

Peter Lazar, 

PhD. 

Zvýšenie úrovne 

pedagogického 

procesu  

modernizáciou 

cvičebne a 

laboratória pre 

praktickú výučbu a 

vyhotovenie 

učebných textov 

pre disciplíny 

„Chov a choroby 

zveri I“ a 

„Breeding and 

Diseases of Game“ 

2020-

2022 7 436 0   

5 UVLF KEGA G D 

009UVLF-

4/2020 

MVDr. 

Lenka 

Krešáková, 

PhD. 

Stratigrafia 

cievneho systému v 

inovovanej forme 

výuky anatómie 

2020-

2022 17 336 0   



 

 

6 UVLF KEGA G D 

017UVLF-

4/2020 

MVDr. Ján 

Čurlík, PhD. 

Implementácia 

nových metód 

výchovy a výcviku 

pracovných a 

spoločenských 

psov v procese 

vzdelávania 

študentov a 

príprava 

výučbového 

materiálu pre 

potreby študijných 

predmetov "Výkon 

a výcvik 

pracovných a 

ostatných psov“, 

„Asistenčné psy“ a  

"Kynológia". 

2020-

2022 8 585 0   

7 UVLF KEGA G D 

013UVLF-

4/2020 

MVDr. 

Alena 

Nagyová, 

PhD. 

Verejné 

veterinárske 

lekárstvo v 

kontexte verejného 

zdravia 

2020-

2022 2 471 0   

8 UVLF KEGA G D 

008UVLF-

4/2020 

doc. MVDr. 

Peter Korim, 

PhD. 

Zvyšovanie 

podnikateľských 

zručností študentov 

študijných 

programov 

všeobecné 

veterinárske 

lekárstvo a hygiena 

potravín 

2020-

2022 6 937 0   

9 UVLF KEGA G D 

001UVLF-

4/2020 

Ing. Igor 

Miňo, PhD. 

Applied Ecology 

for University 

Students 

2020-

2022 8 995 0   



 

 

10 UVLF KEGA G D 

004UVLF-

4/2020 

MVDr. 

Mária 

Vargová, 

PhD. 

Praktické cvičenie 

pre farmaceutov 

ako nástroj 

zvyšovania kvality 

vysokoškolskej 

výučby z predmetu 

"Hygiena 

zdravotníckych a 

farmaceutických 

zariadení" 

2020-

2022 2 679 0   

11 UVLF KEGA G D 

006UVLF-

4/2020 

MVDr. 

František 

Zigo, PhD. 

Implementácia 

nových vedeckých 

poznatkov do 

výučby a 

skvalitnenie 

praktického 

vzdelávania 

študentov v 

technológiách 

chovu 

hospodárskych 

zvierat predmetu 

Zootechnika 

2020-

2022 7 103 0   

12 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-

2020 4 556 0   



 

 

13 UVLF KEGA G D 

007UVLF-

4/2019 

doc. MVDr. 

Lenka 

Luptáková, 

PhD. 

Implementácia 

inovatívnych 

metodických 

postupov vo 

výučbe 

biologických 

predmetov 

2019-

2021 16 646 0   

14 UVLF KEGA G D 

004UVLF-

4/2019 

MVDr. 

Katarína 

Vdoviaková, 

PhD. 

Integrácia 

najnovších 

zobrazovacích 

technológií pri 

štúdiu tvrdých 

tkanív vo 

veterinárskej 

medicíne 

2019-

2021 17 829 0   

15 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-

2020 10 316 0   

16 UVLF KEGA G D 

013UVLF-

4/2019 

Ing. Ladislav 

Takáč, PhD. 

Inovácia výučby 

matematiky a 

štatistiky pomocou 

moderných foriem 

pre študentov 

všeobecného 

veterinárskeho 

lekárstva a 

farmácie 

2019-

2020 3 422 0   



 

 

17 UVLF KEGA G D 

001UVLF-

4/2019 

MVDr. 

Mária 

Kuricová, 

PhD. 

Sofistikované 

laboratórium 

klinických 

zručností pre 

študentov 

veterinárnej 

medicíny 

2019-

2021 5 537 0   

18 UVLF KEGA G D 

009UVLF-

4/2019 

doc. MVDr. 

Drahomíra 

Sopková, 

PhD. 

Implikácia 

progresívnych 

edukačných metód 

do výučby 

fyziológie 

2019-

2021 11 364 0   

19 UVLF KEGA G D 005PU-4/2019 

MVDr. 

Lenka 

Koščová, 

PhD. 

Vedecká výučba v 

ekologickom 

vzdelávaní: 

kolaboratívny 

prístup "Terén - 

Laboratórium - 

Aplikácia" 

2019-

2021 2 260 0   

20 UVLF KEGA G D 

012UVLF-

4/2018 

doc. RNDr. 

Jana 

Staničová, 

PhD. 

"Biofyzikálne 

metódy v 

medicíne" - 

dobudovanie 

experimentálnej 

časti predmetu 

2018-

2020 3 574 0   

21 UVLF KEGA G D 

002UVLF-

4/2019 

prof. MVDr. 

Jana 

Kottferová, 

PhD. 

Modernizácia 

edukácie 

profesijnej etiky a 

zlepšovanie 

jemných zručností 

študentov vo 

veterinárnej 

profesii 

2019-

2021 9 883 0   

22 UVLF KEGA G D 

014UVLF-

4/2019 

MVDr. 

Marián 

Prokeš, PhD. 

Tropická 

veterinárna 

medicína 

2019-

2021 10 148 0   



 

 

              VEGA   387 162    

1 UVLF VEGA G D 1/0113/20 

Valenčáková 

Alexandra, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Molekulová 

charakteristika 

vybraných 

zoonotických 

druhov a 

genotypov 

črevných 

patogénov v 

životnom prostredí 

na Slovensku 

2020-

2022 17 510 0   

2 UVLF VEGA G D 1/0314/20 

Tóthová 

Csilla, 

MVDr., PhD. 

Bielkoviny 

krvného séra ako 

významné 

biomarkery v 

diagnostike 

zdravotného stavu 

zvierat 

2020-

2023 18 778 0   

3 UVLF VEGA G D 1/0204/20 

Vlčková 

Radoslava, 

MVDr., PhD. 

Štúdium 

mechanizmu 

účinku ľanového 

semena na funkcie 

samičích gonád a 

maternice zvierat 

2020-

2023 17 940 0   

4 UVLF VEGA G D 1/0336/20 

Šimaiová 

Veronika, 

MVDr., PhD. 

Využitie 

biocementov pri 

regenerácii 

chrupky a tvrdých 

tkanív 

2020-

2023 17 256 0   



 

 

5 UVLF VEGA G D 1/0402/20 

Naď Pavel, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Vplyv aditív vo 

výžive 

monogastrických 

zvierat na 

produkčné zdravie, 

produkciu, kvalitu 

produktov a 

životné prostredie. 

2020-

2023 7 456 0   

6 UVLF VEGA G D 1/0429/20 

Jacková 

Anna, doc. 

MVDr., PhD. 

Molekulárno-

genetická 

charakterizácia 

vírusu hepatitídy E 

u potravinových 

zvierat a riziká pre  

humánnu 

populáciu 

2020-

2022 14 939 0   

7 UVLF VEGA G D 1/0376/20 

Čížková 

Daša, MVDr. 

doc. PhD. 

DrSc. 

Sekretóm a 

extracelulárne 

vezikuly 

kmeňových buniek 

vo vzťahu ku 

neuroregenerácii a 

neuroplasticite. 

2020-

2023 19 102 0   

8 UVLF VEGA G D 1/0714/20 

Farbáková 

Jana, MVDr., 

PhD. 

Nové diagnostické 

a terapeutické 

prístupy pre 

geriatrických psov 

s progresívnym 

poklesom 

kognitívnych 

funkcií. 

2020-

2022 15 139 0   



 

 

9 UVLF VEGA G D 1/0043/19 

Kočišová 

Alica, doc. 

MVDr., PhD. 

Molekulárna 

epidemiológia a 

riziko šírenia sa 

parazitov zveri v 

aktuálnych 

ekologických 

podmienkach 

Slovenska 

2020-

2022 15 839 0   

10 UVLF VEGA G D 1/0105/19 

Bhide 

Mangesh, 

doc. MVDr., 

PhD. 

Štúdium vplyvu 

povrchových 

ligandov borélií na 

hostiteľské bunky 

prostredníctvom 

analýzy 

transkriptómu a 

produkcia 

nanoprotilátok, 

voči vybraným 

ligandom s 

potenciálnym 

terapeutickým 

účinkom 

2019-

2022 17 557 0   

11 UVLF VEGA G D 1/0355/19 

Levkut 

Mikuláš, 

prof. MVDr., 

DrSc. 

Vplyv zinku a 

probiotickej 

baktérie na črevné 

helminty u hydiny 

2019-

2022 15 513 0   

12 UVLF VEGA G D 1/0050/19 

Petrovová 

Eva, doc. 

MVDr., PhD. 

Regenerácia 

defektov kĺbovej 

chrupky pomocou 

inovatívnych 

biomateriálov 

2019-

2022 18 537 0   



 

 

13 UVLF VEGA G D 1/0561/19 

Ledecký 

Valent, prof. 

MVDr. CSc. 

Štúdium 

morfometrických 

zmien kolenného 

kĺbu vo vzťahu k 

ruptúre predného 

skríženého väzu a 

využitie niektorých 

prvkov 

regeneratívnej 

medicíny v terapii 

modifikujúcej 

ochorenie 

kolenného kĺbu u 

psov. 

2019-

2021 10 217 0   

14 UVLF VEGA G D 1/0505/19 

Mudroňová 

Dagmar, doc. 

MVDr., PhD. 

Vplyv aplikácie 

autochtónnych 

včelích 

probiotických 

laktobacilov na 

peľovom nosiči na 

imunitný status a 

kvalitu produktov 

včiel medonosných 

2019-

2021 10 387 0   

15 UVLF VEGA G D 1/0529/19 

Zigo 

František, 

MVDr., PhD. 

Vplyv 

environmentálnych 

pôvodcov mastitíd 

na tvorbu a stupeň 

oxidačného stresu 

u produkčných 

dojníc a bahníc 

2019-

2021 11 706 0   



 

 

16 UVLF VEGA G D 1/0242/19 

Holečková 

Beáta, doc. 

RNDr., PhD. 

Genetické a 

epigenetické 

zmeny v bunkách 

prežúvavcov 

exponovaných 

pesticídom 

2019-

2021 8 897 0   

17 UVLF VEGA G D 1/0788/19 

Maďar 

Marián, 

MVDr., PhD. 

Štúdium zmien v 

mikroflóre 

dentálnych 

biofilmov u ľudí a 

psov za účelom 

harmonizácie 

mikrobiocenózy 

ústnej dutiny 

pomocou 

vybraných 

orálnych probiotík 

2019-

2022 9 481 0   

18 UVLF VEGA G D 2/0044/18 

Salayová 

Aneta, 

RNDr., PhD. 

Vysoko-

energetické mletie 

pre syntézu 

nanomateriálov 

bio-prístupom a 

vybrané 

environmentálne 

aplikácie 

2018-

2021 2 537 0   

19 UVLF VEGA G D 1/0398/18 

Nagy Oskar, 

doc. MVDr., 

PhD., 

DipECBHM 

Analýza bielkovín 

krvného séra pri 

hodnotení 

vnútroného 

prostredia a 

diagnostike 

ochorení zvierat 

2018-

2021 17 386 0   



 

 

20 UVLF VEGA G D 1/0060/18 

Cigánková 

Viera, prof. 

MVDr., PhD. 

VPLYV 

ELEKTROMAGN

ETICKEJ 

RADIÁCIE 

POČAS 

PRENATÁLNEH

O VÝVOJA 

POTKANOV NA 

NIEKTORÉ 

TKANIVÁ A 

ORGÁNY Z 

MORFOLOGICK

ÉHO ASPEKTU 

2018-

2020 5 656 0   

21 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 14 228 0   

22 UVLF VEGA G D 1/0382/18 

Novotný 

František, 

prof. MVDr. 

PhD. 

Štúdium vplyvu 

metabolického 

syndrómu na 

reprodukčné 

procesy u kobýl 

2018-

2020 10 236 0   



 

 

23 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 15 013 0   

24 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 12 332 0   

25 UVLF VEGA G D 1/0479/18 

Trbolová 

Alexandra, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Analýza procesu 

starnutia sietnice u 

psov 

2018-

2021 11 754 0   

26 UVLF VEGA G D 1/0536/18 

Štrkolcová 

Gabriela, 

MVDr., PhD. 

Nové aspekty 

cirkulácie črevných 

parazitárnych 

infekcií zvierat a 

ľudí 

2018-

2021 11 666 0   

27 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 17 481 0   



 

 

28 UVLF VEGA G D 1/0658/17 

Faixová Zita, 

prof. MVDr., 

PhD. 

Komplexný pohľad 

na vplyv 

prídavných látok 

na organizmus 

zvierat 

2017-

2020 8 547 0   

29 UVLF VEGA G D 2/0125/17 

Venglovský 

Ján, prof. 

MVDr., PhD. 

VPLYV 

ANTROPOGÉNN

EJ ZÁŤAŽE NA 

VÝSKYT 

MIKROBIÁLNYC

H A 

PARAZITICKÝC

H ORGANIZMOV 

V ŽIVOTNOM 

PROSTREDÍ V 

URBÁNNYCH A 

RURÁLNYCH 

EKOSYSTÉMOC

H 

2017-

2020 14 072 0   

              APVV   504 422 123 516   

          hlavný riešiteľ   APVV   405 934     

          spoluriešiteľ   APVV   98 488 123 516   

1 UVLF APVV G D 

APVV-18-

0039 

doc. MVDr. 

Slavomír 

Marcinčák, 

PhD. 

Aplikácia 

fermentovaných 

bioproduktov a 

humínových látok 

vo výžive hydiny, 

nový prístup ku 

zlepšeniu zdravia 

zvierat a produkcii 

bezpečých a 

funkčných potravín 

2019 – 

2023 65 460 0   



 

 

2 UVLF APVV G D 

SK-PL-18-

0088 

MVDr. Zigo 

František, 

PhD. 

Vplyv 

environmentálnych 

pôvodcov mastitíd 

na kvalitu mlieka a 

antioxidačný status 

u kráv a oviec 

2019-

2020 2 000 0   

3 UVLF APVV G D 

APVV-18-

0259 

doc. MVDr. 

Bhide 

Mangesh, 

PhD. 

Strategický vývoj 

terapeutických 

látok voči 

neuroinfekciám 

spôsobených 

vybranými 

vektorom 

prenášanými 

patogénmi 

2019-

2023 93 091 0   

4 UVLF APVV G D 

APVV-17-

0017 

prof.MVDr. 

Jaroslav 

Legáth, PhD. 

Toxikologické 

účinky hadích 

jedov vybraných 

druhov 

2018-

2022 61 500 0   

5 UVLF APVV G D 

APVV-16-

0203 

MVDr. Eva 

Styková, 

PhD. 

Terapeutická a 

preventívna 

rekolonizácia 

kožného 

ekosystému pri 

dermatitídach u 

koní 

2017 – 

2020 68 571 0   

6 UVLF APVV G D 

APVV-19-

0440 

doc. MVDr. 

Branislav 

Peťko, DrSc. 

Vynárajúce sa 
zoonotické 
patogény 
prenášané 
opomínanými 
druhmi 
článkonožcov na 
Slovensku 

2020-

2024 28 283 0   



 

 

7 UVLF APVV G D 

APVV-19-

0462 

prof. MVDr. 

Pavol 

Mudroň, 

PhD. 

Diagnostika, 

etiológia, terapia a 

prevencia 

digitálnej 

dermatitídy 

hovädzieho 

dobytka a jej vplyv 

na zdravie a 

welfare 

2020-

2024 29 390 0   

8 UVLF APVV G D 

APVV-19-

0193 

doc. MVDr. 

Daša 

Čížková, 

DrSc 

Noví hráči v 

nanoterapii 

neurodegeneračnýc

h ochorení: 

kondiciované 

médium (KM) a 

extracelulárne 

vezikuly (EV) 

somatických 

kmeňových buniek 

2020-

2024 30 788 0   

9 UVLF APVV G D 

APVV-19-

0234 

doc. MVDr. 

Dagmar 

Mudroňová, 

PhD. 

Vývoj 

probiotického 

prípravku na báze 

autochtónnych 

laktobacilov pre 

lososovité ryby 

určeného na 

zlepšenie zdravia 

rýb a produkciu 

kvalitných potravín 

2020-

2024 26 851 0   

10 UVLF APVV G D 

PP-COVID 

2020-0044 

doc. MVDr. 

Bhide 

Mangesh, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Vývoj 

terapeutických 

biomolekúl 

blokujúcich SARS-

COV-2 infekciu 

2020-

2021 13 000 

                     

123 516      



 

 

11 UVLF APVV G D 

APVV-17-

0372 

doc.MVDr. 

Branislav 

Peťko, DrSc. 

- 

spoluriešiteľ 

Rádiofrekvenčné 

rozhranie v biológii 

a ekológii 

ixodidových 

kliešťov. 

2018-

2022 7 000 0   

12 UVLF APVV G D 

APVV-17-

0110 

prof.MVDr. 

Ján Danko, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Injektovateľné 

hybridné 

kompozitné 

biocementy 

2018-

2021 31 646 0   

13 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 27 750 0   

14 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 5 840 0   

15 UVLF APVV G D 

APVV-15-

0613 

MVDr. 

Aladar 

Maďari, 

PhD. - 

spoluriešiteľ 

Štúdium funkčných 

bio-implantátov a 

kmeňových buniek 

pre regeneráciu 

CNS 

2016 – 

2020 7 391 0   

16 UVLF APVV G D 

APVV-15-

0520 

doc. RNDr. 

Alexander 

Hudák, Phd. 

- 

spoluriešiteľ 

Inteligentné 

nanopórovité 

systémy ako nosiče 

liečiv 

2016 – 

2020 5 861 0   

              

Ostatné 

výskumné 

granty   43 058     



 

 

1 

UVLF 
SOLMEA s.r.o. 

Košice 
G D 

47/2018/UVL

F 

Prof. 

MVDr. Ján 

Danko, 

PhD. 

Výskum 

inovatívnych 

foriem liečenia 

kostných 

defektov 

2019-

2021 

43 058 0   

             

         

Zahraničné 

granty   1488     

1. 

UVLF 

Európska 

komisia 

Výkonná 

agentúra pre 

výskum 

G Z 

H2020-

MSCA-INT-

2017 AMD - 

765423-5 

doc. MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

Joint doctorate in 

molecular animal 

nutrition - 

MANNA 

2018-

2021 

0 0 

Fin. záloha v 

r. 2018 

2. 

UVLF 

The European 

Food Safety 

Authority Via 

Carlo Magno 

1/A, I-43126 

Parma (Italy) 

G Z 
99/2019/UVL

F 

doc. MVDr. 

Mangesh 

Bhide, PhD. 

GRANT 

AGREEMENT 

FOR AN 

ACTION WITH 

MULTIPLE 

BENEFICIARIE

S, 

AGREEMENT 

NUMBER –

GP/EFSA/ENCO

/2018/03 – GA04 

2019-

2020 

0 0 

Fin. záloha v 

r. 2018 

3. 

UVLF 

Európska 

asociácia 

fermaceutickýc

h fakúlt EAFP 

Office, Dept. 

Pharmacy, 

Univerzity of 

Pharma 

G Z 2020 

PharmDr. 

Martina 

Šutorová 

Poskytnutie 

cezhraničnej 

zdravotnej 

pomoci 

2020-

2021 

300 0 

Fin. záloha, 

úhrada v r. 

2021 



 

 

4.  UVLF 

BASF O Z 

zRMS 

54/NRL/P-

3378/HS 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. 

MVDr. 

CSc. 

zRMS ecotox 

zonal registration 

report, 

processing 

comments for 

PPP FLEXITY 

2020 1 188,00 

0   

5.  

UVLF 

BASF SE 

Agricultural 

Center Lim-

burgerhof6711

7 Lim-

burgerhof, 

Germany  

O Z 
boscalid AIR 

III 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. 

MVDr. 

CSc. 

COMMISSION 

IMPLEMENTIN

G 

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 - 

boscalid AIR III 

  

2016-

2021 

0 0 

Fin. úhrada v 

r.  2021 



 

 

6. 

UVLF 

LKC Chem-

Reg Ltd 

Notifikátor 

obnovenia 

schválenia 

ASMarine 

HouseClanwilli

am 

PlaceDublin 

2Ireland 

O Z etofenprox 

Legáth 

Jaroslav, 

prof. 

MVDr. 

CSc. 

COMMISSION 

IMPLEMENTIN

G 

REGULATION 

(EU) 2016/183 

of 11 February 

2016 amending 

Implementing 

Regulation (EU) 

No 686/2012 

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 

2020-

2021 

0 0 

Fin. úhrada v 

r.  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2020 

P. 

č. 
Fakulta 

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ) 

Grant 

(G)/objednáv

ka (O) 

Domáce 

(D)/zahra

ničné (Z) 

Číslo/ 

identifikácia 

projektu 

Priezvisko, 

meno  

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa 

projektu  

Názov 

projektu  

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do) 

Objem 

dotácie/finančný

ch prostriedkov 

prijatých VŠ  

na jej účet  

v období od 1.1. 

do 31.12. 

v eur 

v kategórii BV 

Objem 

dotácie/finančný

ch 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 

2020-1-

SK01-

KA103-

077806 

Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS

: Mobilita 

študentov a 

pracovníko

v vysokých 

škôl medzi 

krajinami 

programu 

2020-

2022 
127 893 0 

  

2. UVLF  

Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2019-1-

SK01-

KA103-

060139 

Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS

: Mobilita 

študentov a 

pracovníko

v vysokých 

škôl medzi 

krajinami 

programu 

2019-

2021 
77 442 0 

  

3. UVLF  

Nár.agentúra         

Program 

celoživotného 

vzdelávania 

G Z 

2019-1-

SK01-

KA107-

060331 

Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

SAAIC - 

ERASMUS

: Mobilita 

študentov a 

pracovníko

v vysokých 

2019-

2022 
0 0 

  



 

 

škôl medzi 

krajinami 

programu 

4. UVLF  

Fond na 

podporu 

umenia 

Zmluva D 20-514-03997 
Bodnárová 

Libuša, MVDr. 

Kniha naša 

každodenná 
2020 7 000 0 

  

5. UVLF 

Štátne lesy 

TNP Tatranská 

Lomnica 

Zmluva D 
94/2020/OPC

V 

prof.Ing. Juraj 

Ciberej, CSc. 

Zdravotná 

kontrola a 

manažment 

zveri v 

rámci ŠL 

TANAPu 

2020 950 0   

6. UVLF 

Podkovářská 

škola s.r.o. 

Lelekovice, 

ČR 

G Z 
246/2019/UV

LF 

MVDr. Zdeněk 

Žert 

Innovation 

of 

Curriculum 

for 

Vocational 

Course 

Farrier 

Specialist 

2019-

2020 

0 

0 

  

                  213 285     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


