
Zápis zo stretnutia na prípravu Bakalárskeho študijného programu Chov, prevencia chorôb 

hospodárskych zvierat a agropotravinárstvo, pracovný názov „Rodinný farmár“ 

 

Stretnutie sa uskutočnilo 11.9.2020 v knižnici Katedry hygieny, technológie 

a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF v Košiciach Stretnutia sa zúčastnili, za UVLF 

v Košiciach prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, 

Doc. MVDr. Peter Popelka, PhD., Doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., prof. MVDr. Pavol 

Mudroň, PhD a Doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD. a zástupcovia z praxe MVDr. Jaroslav 

Karahuta, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, MVDr. Patrik 

Keľo, konateľ firmy Keľo a synovia s.r.o. a Ing. Slavomír Reľovský, riaditeľ správneho úseku 

Zväzu chovateľov oviec a kôz. 

Stretnutie otvoril prof. Nagy, ktorý oboznámil zúčastnených s programom stretnutia, 

kde prvým bodom bolo odsúhlasenie návrhu študijného plánu pre Bakalársky študijný program, 

určenie profilových predmetov a ich garantov a taktiež garanta študijného programu. Druhým 

bodom bolo definovanie profilu absolventa a jeho uplatnenie a na záver diskusia o možnosti 

zapojenia zástupcov praxe v komisiách pre tvorbu a úpravu študijných programov. 

Ako prvý vystúpil MVDr. Karahuta, ktorý predstavil zámer vlády SR podporovať 

oblasť rodinného podnikania, vrátane agrosektora a predstavil návrh novely Zákona 

o rodinnom podnikaní a zámer prípravy Zákona o rodinných farmách. Na základe vyjadrenia 

všetkých zúčastnených bol odsúhlasený návrh študijného plánu, kde na základe pripomienky 

Ing. Relovského sa nahradí v treťom ročníku predmet Základy informatiky a štatistiky, 

predmetom Využitie informačných systémov farmárom, ktorý by mal zahŕňať požiadavky na 

Centrálnu registráciu a evidenciu zvierat, dotačné tituly a podobne. Do tretieho ročníka bola 

doplnená taktiež prevádzková prax v rozsahu 2 týždne so zameraním na spracovanie produktov 

prvovýroby. Dr. Keľo žiadal o určenie náplne jednotlivých predmetov a ich kontrolu pred 

finálnym schválením návrhu študijného programu. Prof. Nagy uviedol možnosť pokračovania 

v štúdiu na druhom stupni v ŠP Trh a kvalita potravín, prípadne v novo tvorenom ŠP Welfare 

a ochrana zvierat, aj keď primárnym cieľom je uplatnenie absolventov bakalárske študijného 

programu priamo v praxi. 

Z pohľadu profilu absolventa a jeho uplatnenia MVDr. Karahuta uviedol možnosť práce 

v oblasti poradenstva a servisu v sektore agrosektora v súlade s požiadavkami Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky. Zazneli návrhy na profilovanie absolventa v dvoch oblastiach a to 

administratívy farmy, ktorá zahŕňa riadenie chovu farmy, manažment stáda a výživy zvierat, 

prevenciu chorôb zvierat a poradenstvo. Druhou oblasťou je agropotravinársky sektor t.j. 



spracovanie produktov prvovýroby do finálnej formy a marketing predaja. Cieľom študijného 

programu je zníženie vekového priemeru zamestnancov v poľnohospodárstve a zvýšenie ich 

odbornej prípravy. Dôležitým faktorom bude taktiež zvýšenie podpory a motivácie pre chov 

hospodárskych zvierat. Vzhľadom ku krátkosti času sa komisia dohodla, že jednotliví členovia 

zašlú svoje návrhy profilu a uplatnenia absolventa do 18.9.2020.... 

Na základe vznesených návrhov a pripomienok Doc. Popelka upraví návrh bakalárskeho 

študijného programu, a pripraví návrh profilu a uplatnenia absolventa, ktorý bude rozoslaný 

všetkým zainteresovaným stranám v čo najkratšom čase. Ďalšie stretnutie sa uskutoční dňa...... 

 

V Košiciach 11.9.2020 

 

Zapísal Doc. MVDr. Peter Popelka, PhD. 


