
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,  
Komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu 

„Veterinárna sestra“ 
Komenského 73, 041 81, Košice 

 
                 UVLF v Košiciach, 18. júna 2020 
 
 
Vec: Pracovná porada  Komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie nového študijného 

programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia  pod názvom „Veterinárna sestra“ konané 
18.06.2020 o 13,00 hod. v telekomunikačnej miestnosti ÚVIK. 

 
 
Prezenčne prítomní: Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc, Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., 

MVDr. Martin Tomko, PhD., MVDr. Weissová Tatiana, PhD., Doc. MVDr. Ján Bílek, PhD., Doc. MVDr. 
Juraj Toporčák, PhD. 

Externí členovia komisie pripojení online: MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS, EBVS, 
MVDr. Ladislav Stodola. 

 
 
Pracovnú poradu zahájil prorektor Dr. Martin Tomko, ktorý objasnil za akým účelom vznikla táto 

komisia a v krátkosti charakterizoval súčasnú situáciu ohľadne bakalárskeho študijného programu 
„Veterinárna sestra“ (angl. ekvivalent je Veterinary nursing) vo svete a potrebu takého programu 
zaviesť do študijného plánu UVLF v slovenskom a anglickom jazyku. 

 
Doc. Toporčák predniesol základné charakteristiky novo vznikajúceho študijného programu (profil 

a hlavné zameranie absolventa, výstupné štandardy vedomostí pre úspešné absolvovanie štúdia, 
uplatnenie absolventa, atď.) a v krátkosti predstavil harmonogram študijného programu. 

Prof. Svoboda poukázal na dôležitosť programu v súčasnom období a výhodu SR oproti ČR pretože 
KVL v SR je naklonená tomuto druhu programu na rozdiel ČR a poukázal na kvalitu predloženého 
programu. 

Prof. Trbolová poukázala na veľký pozitívny ohlas a že veterinárna prax to nevyhnutne potrebuje 
tento program. 

Dr. Kovalík poukázal že vet. lekár nemôže vykonávať prácu ktorá prináleží tomuto stavu. Poukázal, 
že vo svete poznajú a vzdelávajú v programoch „Vet. sestra, Vet. asistent a Vet. technik“.  

Dr. Stodola poukázal že profesia veterinárnej medicíny je vo vývoji a aj keď absolventi stredných 
veterinárskych škôl produkujú stredoškolákov zameraním na spoločenské zvieratá, veterinárna prax si 
vyžaduje už takúto formu vysokoškolského vzdelávania a prax potrebuje takýto stredný personál. 
Porovnal to so vznikom študijného programu „Kynológia“.  Taktiež poukázal na význam absolvovania 
klinických stáží. 

Dr. Weissová víta zámer UVLF mať takýto program a poukázala že už niekoľko rokov táto idea je 
aktuálna pre veterinárnu prax. 

Doc. Bílek taktiež podporil vznik tohto programu a že zámer nezostal len pre malé spoločenské 
zvieratá ale že je rozšírený aj pre kone. 

Prof. Svoboda navrhuje aby po absolvovaní BSc. štúdia nadväzoval ďalej aj program Mgr. 
Dr. Kovalík poukázal na význam tohto veterinárneho personálu a je dokázané, že finančný obrat 

na vet. klinikách je vtedy o 40 % vyšší  ako keď klinika nemá tento pomocný vet. personál. 
 
Dr. Tomko požiadal členov komisie o zaslanie pripomienok s termínom 30. jún 2020 aby mohli byť 

zakomponované do nasledujúceho pracovného stretnutia, ktoré sa uskutoční 6. júla 2020 o 13,00 



hodine na UVLF. Taktiež doc. Bílek musí zakomponovať do študijného programu čo by potrebovali vo 
vzdelávaní týkajúcej sa kliniky koní. 

 
Na záver poďakoval členom komisie za aktívnu účasť. 
 
 
Zapísal: Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. 
 
 
 
        MVDr. Martin Tomko, PhD. 
 

 Prorektor pre vzdelávanie 
 

 

 


