
Zápisnica č. 2 z jednania komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie novo 

navrhnutého študijného programu welfare a ochrana zvierat 

________________________________________________________________________ 

 

 Predseda Komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie magisterského 

študijného programu doc. MVDr. Peter Korim, CSc. zaslal 16.10.2020 členom komisie návrh 

učebného plánu ostatným členom komisie na pripomienkovanie. 

 Pripomienku obratom zaslal prorektor pre vzdelávanie UVLF a podpredseda komisie 

MVDr. Martin Tomko, PhD., ktorý konštatoval, že „Nový študijný program druhého stupňa 

vysokoškolského vzdelávania welfare a ochrana zvierat bude poskytovať možnosť ďalšieho 

vzdelávania pre absolventov bakalárskych študijných programov (na UVLF najmä ŠP 

kynológia a vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, avšak verím, že 

chceme osloviť aj absolventov bakalárskych študijných programov z iných univerzít)“. 

Študijný plán uvedeného ŠP bol schválený VR UVLF pred dvoma rokmi čo bolo nedávno, ale 

zároveň aj dávno. Preto je na zamyslenie z pohľadu alokácie času, ktorý je venovaný dvom 

„najzákladnejším“ skupinám zvierat, ktoré sú dnes v centre pozornosti širokej verejnosti 

(okrem medveďa a vlka) a to zvieratám spoločenským (téma uväzovanie psov na reťaz, držba 

bojových plemien,....) a  zvieratám hospodárskym vo veľkochovoch (napr. klietkový chov 

nosníc). Kým hospodárskym zvieratám je venovaný predmet „Welfare a etológia produkčných 

zvierat“ s alokáciou 1/2 (rovnako ako všetkým ostatným „živočíšnym druhom“) a predmet 

„Welfare zvierat pri produkcii potravín živočíšneho pôvodu“ s alokáciou  2/2, tak welfare 

spoločenských zvierat nie je v študijnom pláne venovaný žiadny predmet, ak neberiem do 

úvahy štátnu skúšku. Je to takto v poriadku?“ 

 Predseda komisie zaslal pripomienku ostatným členom komisie, na čo reagoval doc. 

MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., ktorý napísal „Aj na základe správnej pripomienky 

prorektora Tomka navrhujem premenovať predmet „Welfare a etológia zvierat v záujmových 

chovoch“ na „Welfare a etológia spoločenských zvierat“. Prípadne je tu ešte jeden môj návrh 

zlúčiť ryby a včely do jedného predmetu a z toho druhého mať predmet „Welfare a etológia 

spoločenských zvierat“, pričom by zostal predmet „Welfare a etológia zvierat v záujmových 

chovoch“. V druhom ročníku DF navrhujem 3 samostatné štátne skúšky zlúčiť do jednej štátnej 

skúšky pod názvom „Welfare a ochrana zvierat a životného prostredia“ pričom navrhujem 

udeliť tejto štátnej skúške 16 kreditov a kredity za obhájenú DP navrhujem navýšiť na 10. Tie 

isté zmeny navrhujem aj v 3. ročníku externej formy štúdia. Zmeny navrhujem preto, že 

študenti už dané predmety absolvujú skúškou a znova by to dupľovali,  aj keď pod mierne 



upraveným názvom. A taktiež pri ostatných magisterských odboroch je len obhajoba DP 

a jeden štátnicový predmet, kde je spolu viacero čiastkových predmetov.“ 

 Na pripomienku prorektora Tomka reagovala aj MVDr. Lenka Skurková, PhD., ktorá 

uviedla „Predložený návrh na nový študijný program welfare a ochrana zvierat v druhom stupni 

vysokoškolského vzdelávania na UVLF v Košiciach v slovenskom jazyku som si detailne 

preštudovala. Tento nový študijný program by mal poskytnúť možnosť ďalšieho vzdelávania 

najmä pre absolventov bakalárskych študijných programov UVLF v Košiciach, avšak 

pravdepodobne nielen výlučne pre nich. Preto ma, podobne ako pána prorektora, zaujala 

absencia predmetu, ktorý by sa vyslovene venoval problematike welfare spoločenských zvierat 

(psy, mačky, fretky). V prípade študentov - absolventov študijných programov našej univerzity 

s ukončeným bakalárskym vzdelaním (kynológia a vzťah človek-zviera a jeho využitie v 

canisterapii a hipoterapii) je odôvodnený predpoklad, že títo budú mať po absolvovaní 

bakalárskeho štúdia detailne naštudovanú problematiku welfare psov vrátane aktuálnych tém.  

Je však namieste otázka, či bude možné aj v prípade študentov - absolventov bakalárskych 

programov iných univerzít zabezpečiť vzdelanie v oblasti welfare spoločenských zvierat v 

rámci predmetov ako napríklad Welfare a etológia zvierat v záujmových chovoch (1. ročník DF 

aj EF magisterského štúdia) či Welfare hendikepovaných, opustených a zoo zvierat (1. ročník 

DF aj EF magisterského štúdia)?“ 

 Po zapracovaní pripomienok bol vytvorený definitívny návrh učebného plánu pre dennú 

formu štúdia, aj pre externú formu štúdia a komisia poverila jej predsedu, aby oslovil 

kompetentné pracoviská so žiadosťou o zaslanie návrhu garantov a ďalších učiteľov 

predmetov. Predseda komisie tak urobil listom dňa 23.10.2020. 

 

  

 

 

Zapísal: doc. MVDr. Peter Korim, CSc., v.r. 


