
Zápisnica zo zasadnutia AK UVLF 

zo dňa 5. 3. 2021 

online prostredníctvom MS Teams 

Prítomní: 

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., doc. MVDr. Mangesh Ramesh Bhide, PhD., 

PharmDr. Danica Bošanská,  prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., MVDr. Martin Mihály, PhD., 

MVDr. Anna Ondová, Ing. Róbert Schréter, PhD., Marianna Kovaľová, Júlia Margočová 

Ospravedlnení:  

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., doc. RNDr. Milan Žemlička, PhD. 

Prizvaní:  

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka, doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 

 

Ad 1. 

Predsedníčka AK UVLF otvorila zasadnutie AK UVLF v Košiciach a privítala členov 

AK. Predsedníčka AK UVLF informovala členom AK UVLF o žiadosti o pripojenie k AK 

UVLF od rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD. a doc. MVDr. Petra 

Popelku, PhD., s čím súhlasili všetci prítomní členovia AK UVLF. 

Predsedníčka AK UVLF oboznámila členov AK UVLF o doterajšom priebehu 

pripomienkovania ŠP Welfare a ochrana zvierat a vyzvala členov pracovnej skupiny, aby sa 

vyjadrili k vysvetleniam, ktoré AK UVLF požadovala od predsedu prípravnej komisie ŠP 

Welfare a ochrana zvierat doc. MVDr. Petra Korima, PhD: 

 Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. uviedol, že je nutné doplniť materiál, ktorý bude zaslaný 

na SAAVŠ o podiel autora v tlačive VTC v časti OCA14, Charakteristika autorského 

vkladu / Characteristics of the author's contribution (viď Metodika na vyhodnocovacie 

štandardov SAAVŠ, časť 5. Metodika hodnotenia tvorivých činností, čl. 22, bod 4: Pri 

výstupoch s viacerými autormi je výstup možné priradiť k osobe, ktorá má preukázateľne 

významný autorský vklad na jeho vytvorení. Vysoká škola v prípade výstupov s viacerými 

autormi prikladá v podkladoch aj charakteristiku autorského vkladu hodnotenej osoby), 

ako aj štandard 4.5. – Študijný program je uskutočňovaný spôsobom, ktorý posilňuje 

vnútornú motiváciu študentov neustále sa zdokonaľovať, vedie k dodržiavaniu princípov 

akademickej etiky alebo profesijnej etiky, ak ide o profesijne orientovaný bakalársky 

študijný program.  

 MVDr. Ondová požaduje v predmete Welfare zvierat pri produkcii potravín živočíšneho 

pôvodu opravu termínu „usmrcovanie produktov rybolovu“, a taktiež v prípadoch, že 

niektoré predmety nevyžadujú podmieňovacie predmety / prerekvizitu – túto skutočnosť 

uviesť. 

Predsedníčka AK UVLF dala hlasovať o súhlase so stanoviskami prípravnej skupiny 

k predloženým pripomienkam s tým, že do materiálov ŠP welfare a ochrana zvierat budú 

doplnené vyššie uvedené podnety.  

(za 9 / proti 0 / zdržal sa 0) 

  



 

Predsedníčka AK UVLF dala hlasovať o schválení ŠP Welfare a ochrana zvierat v DFŠ. 

 (za 9 / proti 0 / zdržal sa 0) 

Predsedníčka AK UVLF dala hlasovať o schválení ŠP Welfare a ochrana zvierat v EFŠ. 

 (za 9 / proti 0 / zdržal sa 0) 

 

Rektorka UVLF predstavila zámery UVLF v Košiciach v oblasti akreditácie nových 

študijných programov a priblížila dôvody zámeru akreditácie ŠP rodinný farmár. Rektorka 

UVLF uviedla, že príprava ŠP rodinný farmár je vyústením potreby praxe a stručne informovala 

o zámeroch UVLF pri tomto ŠP. Po predstavení ŠP a stručnom odôvodnení jeho potreby 

zasadnutie AK UVLF opustila.  

 

Ad 2. 

Predsedníčka AK UVLF predložila návrh ŠP rodinný farmár. Členmi pracovnej skupiny 

na posúdenie ŠP rodinný farmár boli prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., MVDr. Anna 

Ondová a Júlia Margočová. prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD., uviedla, že pracovná 

skupina považuje všetky podmienky za splnené. Rovnako informovala členov AK UVLF 

o kvalite garanta ŠP rodinný farmár. 

Predsedníčka UVLF požiadala doc. MVDr. Petra Popelku, PhD., o stručné vyjadrenie 

k potrebe ŠP rodinný farmár, jeho účelu do budúcnosti a profile absolventa tohto ŠP. Doc. 

MVDr. Peter Popelka, PhD., informoval členov AK UVLF o ŠP rodinný farmár. 

 

Predsedníčka AK UVLF dala hlasovať o schválení ŠP rodinný farmár v DFŠ. 

 (za 9 / proti 0 / zdržal sa 0) 

Predsedníčka AK UVLF dala hlasovať o schválení ŠP rodinný farmár v EFŠ. 

 (za 9 / proti 0 / zdržal sa 0) 

 

Ad 3. 

Predsedníčka AK UVLF otvorila záverečnú diskusiu. V záverečnej diskusii uviedla 

úlohy, ktoré čakajú členov AK UVLF v najbližšom období a požiadala MVDr. Martina 

Mihályho, ako vedúceho pracovnej skupiny pre posúdenie ŠP veterinárna sestra o zaslanie 

stanoviska pracovnej skupiny do 09.03.3021. Predsedníčka AK UVLF poďakovala členom AK 

UVLF za účasť a zasadnutie ukončila. 

  



 

Uznesenia: 

 

3/2021 – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP Welfare a ochrana zvierat v dennej forme štúdia. 

(za 9 / proti 0) 

4/2021 – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP Welfare a ochrana zvierat v externej forme štúdia. 

(za 9 / proti 0) 

5/2021 – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP rodinný farmár v dennej forme štúdia. 

(za 9 / proti 0) 

6/2021 – AK UVLF schvaľuje návrh ŠP rodinný farmár v externej forme štúdia. 

(za 9 / proti 0) 

 

 

Zapísal: Ing. Róbert Schréter, PhD. 

 

 

 

prof. MVDr. Zuzana Ševčíková, PhD. 

        predsedníčka AK UVLF 


