
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, 11. septembra 2020 
 
 
Vec: Pracovná porada  Komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie nového študijného 

programu prvého stupňa vysokoškolského štúdia pod názvom „Veterinárna sestra“ konané 11.09.2020 
o 13,30 hod. v telekomunikačnej miestnosti ÚVIK. 

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

MVDr. Martin Tomko, PhD., MVDr. Weissová Tatiana, PhD., Doc. MVDr. Ján Bílek, PhD., Doc. MVDr. 
Juraj Toporčák, PhD., MVDr. Marcel Kovalik, PhD., DipECVD, MRCVS, EBVS, MVDr. Ladislav Stodola., 
Lenka Mičková. 

 
 
Pracovnú poradu zahájila predsedníčka komisie prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD. 
 
Doc. Toporčák predniesol pripomienky jednotlivých členov komisie zaslané E-mailom. 
 
MVDr. Kovalik: sa prikláňa návrhu prof. Svobodu ohľadom zmien predmetu chirurgia a interná na: 
- Ambulantná starostlivosť o pacienta 
- Starostlivosť o hospitalizovaného pacienta 

 
Členovia komisie odsúhlasili navrhovanú zmenu a poverili doc. Toporčáka o zapracovanie zmeny. 

 
Lenka Mickova:  upozornila že ACOVENE má napísané vo svojich propozíciách, že vyžaduje minimum 
500 hodín klinických stáží, čo doc. Toporčák potvrdil. Ďalej upozornila že v UK keď skončí sestra takéto 
štúdium tak už je to hotová sestra - jej zamestnávateľovi odpadá problém s úmorným procesom 
zaúčania neskúseného človeka. Čím viac hodín praxe na vybraných pracoviskách s určitým štandardom, 
tým väčšia šanca, že absolventi tohoto programu budú pripravené ako hotové sestry okamžite 
zapadnúť. Cieľom predsa je, aby zamestnávateľ preferoval prijatie týchto absolventom kvôli jasným  
benefitom, čo jeho praxi prinesú, pred ľuďmi bez kvalifikácie, ktorí ho síce budú stáť menej, ale v 
konečnom dôsledku budú nakoniec robiť len napríklad recepčné a upratovačky. Veľmi dôležité je, aby 
pracoviska, kde sa bude klinická prax vykonávať, nemali tendenciu podliezať štandardy, ale naopak ich 
minimálne dodržiavali ak nie prekonávali. Aby študenti tohoto programu videli a zažili, ako sa to ma 
správne robiť a následne vo svojich ďalších zamestnaniach tieto štandardy dodržiavali a tlačili neustále 
dopredu. 

Veterinárna sestra v UK sa často po rokoch praxe na určitej klinike stane jej manažérom a to je aj jedno 
z cieľových zamestnaní pre absolventov tohoto programu. Manažér veterinárnej praxe je veľmi 
dôležitá úloha, ktorú zatiaľ integrovalo do praxe len veľmi málo veterinárnych kliník na Slovensku. 
Štúdium by malo dostatočne pripraviť absolventa aj na takúto rolu. Základná psychológia a 
komunikácia s ľuďmi, riadenie ľudí, správna motivácia je alfa omega všetkého.  Tieto danosti postráda 
aj mnoho veterinárnych lekárov. 

MVDr. Tomko doplnil, že tzv. „soft skills“ sú zahrnuté v konkrétnych predmetoch programu ako 
napríklad Profesijná komunikácia a psychológia. 



Na záver poukázala na dôležitosť výuky anestézie pre veterinárne sestry, čo potvrdila prof. Trbolová 
a poukázala na 2 semestre farmakológie a samostatný predmet Anestézia a analgézia. 
 
Doc. Bílek predstavil účasť jednotlivých predmetov kde boli zahrnuté aj kone. 

 
MVDr. Weissová navrhovala miesto predmetu Biochémia, nazvať Klinická biochémia a hematológia. 
Potom Výpočtovú techniku v ambulancii zaradiť medzi VP alebo má byť súčasťou odbornej stáže a 
Výživa, dietetika a kŕmenie pacientov nech je v 1. ročníku štúdia. 
 
Komisia odporúčala zmenu názvu a zamerania z predmetu Biochémia na Klinická biochémia 
a hematológia, výpočtová technika je v predmete Informačné technológie v ambulancii a odsúhlasila 
s presunom medzi VP a súhlasila s presunom Výživa zvierat, dietetika a kŕmenie a následne presunula 
do 1. ročníka. 

 
Na záver poďakovala členom komisie za aktívnu účasť. 
 
 
Zapísal: Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD. 
 
 
 
       prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.. 
 

 Predseda komisie 
 

 

 


