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Úvod 
 

Komplexná akreditácia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej 

aj „UVLF“) sa začala 2. 6. 2014 v súlade s plánom komplexných akreditácií, ktorý zverejňuje 

na svojom webovom sídle Akreditačná komisia, poradný orgán vlády Slovenskej republiky 

(ďalej iba „Akreditačná komisia“).  

 

Komplexná akreditácia UVLF  sa uskutočnila v súlade: 

- so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o vysokých školách“),  

- s nariadením vlády č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii v platnom znení (ďalej iba 

„nariadenie vlády o AK“), 

- so štatútom Akreditačnej komisie schváleným uznesením vlády SR č. 673 z 20. 11. 2013 

(ďalej iba „štatút AK“), 

- s kritériami na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (schválené MŠVVaŠ SR 5. 

4. 2013, (ďalej iba „kritériá na hodnotenie výskumu“), 

- s kritériami začlenenia vysokej školy schválenými MŠVVaŠ SR a platnými od 4. 4. 2013 

(ďalej iba „kritériá začlenenia“), 

- s kritériami hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania schválenými MŠVVaŠ SR 3. 12. 2013 (ďalej iba „kritériá zabezpečovania 

kvality“). 

 

Na posúdenie žiadosti UVLF o komplexnú akreditáciu č. 196_2014/AK zo dňa 6. 6. 2014 

ako aj na koordináciu činnosti jednotlivých stálych pracovných skupín bola v súlade so 

štatútom AK ustanovená na 76. zasadnutí AK uznesením č. 76.8.2 dočasná pracovná skupina 

(dočasná PS) v tomto zložení: Daniela Ježová (predseda), Juraj Šteňo, Miroslav Urban, Jozef 

Vilček, Ivan Hyben. Po ukončení členstva v AK J. Šteňu a I. Hybena bola dočasná PS 

doplnená na základe uznesení AK č. 79.8.1 a 82.6.4 o Viliama Kupca a Mariána Šurába. 

 

V súlade s vyššie citovanými predpismi dočasná PS spolu s delegovanými zástupcami 

dotknutých stálych PS uskutočnila na UVLF  v dňoch 3. - 4. 11. 2014 návštevu, počas ktorej 

preverila skutočnosti uvedené v podkladoch k žiadosti o komplexnú akreditáciu. Doplnila 

informácie nazretím do príslušnej dokumentácie, obhliadla priestory a vybavenie vysokej 

školy a uskutočnila osobné pohovory s poverenými členmi orgánov akademickej samosprávy 

vysokej školy a s jej zamestnancami a študentmi. 

 

Študentskú radu vysokých škôl zastupoval pri návšteve UVLF Viktor Varga. 

 

Organizačno-administratívne činnosti za Sekretariát Akreditačnej komisie zabezpečovali  

Mária Slugeňová a Mária Holická, tajomníčka AK.  
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1. Hodnotenie plnenia poslania a úloh 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 

 

1.1. Základné údaje  

 
UVLF bola zriadená zákonom Slovenskej národnej rady č. 1/1950 Zb. pôvodne ako 

Vysoká škola veterinárska v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzitu veterinárskeho lekárstva 

v Košiciach upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 137/1992 Z. z. o zmene názvu 

Vysokej školy veterinárskej v Košiciach. Zmenu názvu na Univerzita veterinárskeho 

lekárstva a farmácie v Košiciach upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 569/2009 Z. z. o 

zmene názvu Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach. 

 

Základnou úlohou UVLF je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne 

veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

veterinárskych vied a farmácie. 

 

UVLF je univerzita, ktorá sa  nečlení na fakulty. Jej organizačnými jednotkami sú katedry, 

ktoré sa členia na ústavy, kliniky, ktoré sa môžu členiť na oddelenia, vedecké, výskumné a 

vývojové pracoviská, informačné a pedagogické pracoviská, účelové zariadenia a vedecko-

pedagogické pracoviská. Ich postavenie a úlohy sú definované v Štatúte UVLF. 

 

V súčasnosti má UVLF tieto útvary: 

 

Katedry (14), kliniky (5), vedecké, výskumné a vývojové pracoviská (5, vrátane Národného 

referenčného laboratória pre pesticídy), informačné a pedagogické pracoviská (Ústav 

vedeckých informácií a knižnica, Múzeum histórie veterinárskeho lekárstva UVLF a 

Redakcie univerzitných časopisov), účelové zariadenia (8 vrátane Školského 

poľnohospodárskeho podniku, n. o., Zemplínska Teplica, účelového zariadenia pre chov a 

choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach, Jazdeckého areálu a univerzitnej lekárne), ako aj 

vedecko-pedagogické pracoviská (2). Všetky uvedené útvary prispievajú v spolupráci s 

rektorátnymi útvarmi k plneniu hlavného poslania univerzity. 

 

Dlhodobý zámer UVLF na roky 2012 – 2017 má slúžiť ako otvorený dokument 

stanovujúci strategické ciele v pedagogickej, vedeckej, výskumnej, vývojovej 

a podnikateľskej činnosti pri zohľadnení ich organizačného, finančného a investičného 

zabezpečenia. Dlhodobý zámer sa dôsledne a v celej šírke zaoberá rozvojom veterinárskeho 

lekárstva, rozvoja farmácie sa dotýka len okrajovo. Z hlavných priorít UVLF vyberáme: 

 

 

Oblasť výchovno-vzdelávacej činnosti 

1. Prehodnotiť potrebu študijných programov, o ktoré dlhodobo nie je záujem a absolventi 

ktorých nie sú uplatniteľní na trhu práce. 

2. Spojiť študijné programy VVL a HP, čo umožní výchovu omnipotentného veterinárneho 

lekára ako regulovanej profesie. Pre ŠP VVL zaradiť povinnú štátnu skúšku z hygieny 

potravín, ktorá by umožnila plnohodnotné uplatnenie absolventa pri kontrole potravín. 
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3. Pristúpiť k rozdeleniu všeobecných klinických študijných predmetov na študijné predmety 

pre jednotlivé druhy zvierat.  

4. Uchádzanie sa o ďalšie projekty zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na rozvoj 

vzdelávania, resp. na projekty z národných výziev na podporu prílevu medzinárodne 

uznávaných profesorov na UVLF. 

5. Reagovať na potreby praxe a zmeny v oblasti dopytu po absolventoch UVLF  na trhu 

práce aj  orientáciou výučbového procesu a prijať opatrenia, ktoré zvýšia ich 

uplatniteľnosť v praxi a ich pripravenosť vykonávať profesiu a každoročne vyhodnocovať 

uplatnenie absolventov UVLF na trhu práce. 

6. Zefektívniť lekárenskú prax študentov ŠP farmácia s presne definovanými aktivitami 

v rámci praxe a kontrolou jej náplne zo strany UVLF. 

7. Spolupracovať so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR vo využívaní 

informačných systémov vo výučbe študentov, využívať pracoviská štátnych veterinárnych 

a potravinových ústavov pri výučbe laboratórnej diagnostiky.   

8. Zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie výučby rozšírením kapacity výučbových 

miestností vrátane zlepšenia ich materiálno-technického vybavenia tak v areáli UVLF ako 

aj na účelových zariadeniach UVLF. 

 

 

Oblasť vedecko-výskumnej činnosti a zahraničnej spolupráce 

9. Zapájať sa do projektov v rámci vedeckých programov EÚ v spolupráci pracovísk a na 

základe bilaterálnych dohôd s vedeckými pracoviskami SAV. 

10. Vypracovať podmienky pre to, aby sa univerzita stala jedným z hlavných centier výskumu 

v rámci štátneho programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja – oblasť kvality 

života vychádzajúc z vlastných vedeckých kapacít v rámci veterinárnej medicíny, hygieny 

potravín a  farmácie. 

11. Vytvárať podmienky pre vyššiu grantovú úspešnosť v národných a medzinárodných 

grantových agentúrach. 

12. Vytvárať podmienky pre zapájanie sa študentov do vedecko-výskumnej práce v rámci 

Študentskej vedeckej a odbornej činnosti s možnosťou prezentácie svojich prác na 

univerzitnej Študentskej vedeckej a odbornej konferencii. 

13. Podporovať a zvyšovať publikačné aktivity akademických pracovníkov univerzity, 

predovšetkým v odborných a vedeckých časopisoch. 

14. Podporovať aktívnu prácu v medzinárodných organizáciách (EAEVE, FVE, WSAVA, 

VetNEST-Veterinary Network of Students and Staff Transfer, ACRU-Association of 

Carpathian Region Universities, VUA - Visegrad University Association, SAAIC-Slovak 

Academic Association for International Cooperation). 

 

 

Oblasť rozvoja materiálno-technických podmienok pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

a vedecko-výskumnú činnosť 

15. Materiálno-technicky dobudovať klinické pracoviská a laboratória v rámci UVLF tak, aby 

sa vytvorili podmienky na vytvorenie diagnostických pracovísk s vysokým stupňom 

špecializácie pre výkon kvalitnej pedagogickej, výskumnej a klinickej činnosti.  

16. Vytvoriť materiálno-technické a priestorové podmienky pre zabezpečenie prevádzky 

bitúnku v areáli EVS v Zemplínskej Teplici pre potreby realizácie praktickej výučby 

v oblasti hygieny a technológie výroby mäsa. 

17. Pokračovať v dostavbe a vo výstavbe nových moderných polyfunkčných klinických 

ustajňovacích priestorov podľa plánovaných projektov pre Kliniku prežúvavcov, Kliniku 
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ošípaných, Kliniku malých zvierat a vybudovať nový Experimentálny zverinec v areáli 

UVLF.  

18. Po realizácii výstavby nových objektov pre kliniky prestavať a adaptovať priestory 

v pavilóne 17 pre Kliniku koní a  pre Kliniku prežúvavcov. 

 

 

Oblasť hodnotenia kvality a rozvoja univerzity 

19. Každoročne realizovať hodnotenie kvality vzdelávacieho procesu prostredníctvom 

štandardizovaných postupov doporučených MŠVVŠ. 

20. Viac pozornosti  venovať inštitucionálnemu systému zabezpečovania kvality vzdelávania, 

využiť európske štandardy zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a byť 

aktívnejší pri budovaní vnútorných pravidiel zabezpečovania kvality vzdelávania. 

21. Prepracovať kritériá hodnotenia tvorivých zamestnancov na základe výsledkov 

publikačnej činnosti, prípravy bakalárov a diplomantov a výsledkov pri zabezpečovaní 

doktorandského štúdia. 

22. Personálne a inštitucionálne dobudovať študijný program farmácia ako jeden 

z predpokladov budúcej fakulty farmácie. 

 

 

Akreditačná komisia konštatuje, že 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach  napĺňa poslanie ako to má 

stanovené v štatúte a v dlhodobom zámere, okrem tvorivého vedeckého bádania v oblasti 

farmácie, kde sa zámery plnia len čiastočne. 

 

 

1.2. Analýza činnosti  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach poskytuje vzdelávanie pre 

domácich študentov a  študentov zo zahraničia vo všetkých stupňoch štúdia.  

 

 

1.2.1. Silné stránky 

 

a) UVLF je v rámci SR jedinou univerzitou poskytujúcou veterinárske vzdelanie. 

b) V hodnotenom období sa skvalitnila a zmodernizovala infraštruktúra univerzity pre 

výskum aj výučbu. Od ostatnej komplexnej akreditácie sa výrazne zlepšili podmienky 

hlavne v oblasti klinických predmetov, zlepšilo sa materiálno-technické vybavenie kliník. 

c) Vo viacerých disciplínach je veľmi dobrá kvalita publikačných výstupov. 

d) Úspešné ohodnotenie veterinárnych študijných programov Európskou asociáciou 

veterinárskych univerzít a fakúlt (EAVE). 

e) O medzinárodnej reputácii univerzity svedčí aj spoločný bakalársky študijný program 

s univerzitou v Nórsku. 

f) UVLF má intenzívnu spoluprácu s poľnohospodárskou praxou a veterinárnou správou, 

vďaka ktorej zabezpečuje kvalitnú praktickú výučbu študentov. Toto zvyšuje aj atraktivitu 

UVLF pre študentov zo zahraničia. Objektívny a transparentný prístup v prijímacom 

konaní na všetkých troch stupňoch štúdia. 

g) Efektívna spolupráca s orgánmi štátnej správy, s renomovanými univerzitami doma 

a v zahraničí, s rezortnými výskumnými ústavmi a s ústavmi SAV. 
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1.2.2. Slabé stránky 

 

a) Vedecké bádanie a jeho výstupy v oblasti farmaceutických vied nie sú dostatočné. 

b) V hodnotenom období mala UVLF relatívne malé zapojenie do veľkých medzinárodných 

vedeckých projektov, absentovali zahraničné granty. 

c) Diplomové práce študentov mali variabilnú úroveň. 

d) Personálne zabezpečenie výučby, výskumu a ďalších činností na univerzite si vyžaduje 

zlepšenie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov. 

e) Personálne zabezpečenie výučby v študijnom programe farmácia je nedostatočné. 

 

1.3. Odporúčania komisie na zlepšenie práce 
 

1. Dočasne znížiť počet študentov prijímaných do prvých ročníkov v študijnom programe 

farmácia do zabezpečenia dostatočného personálneho a vedeckého potenciálu tohto 

programu. 

2. Výrazne zvýšiť vedecké bádanie a jeho publikačné výstupy v odbore farmácia. 

3. V rámci študijného programu farmácia zabezpečiť výučbu jednotlivých predmetov 

kvalitnými odborníkmi v danej oblasti. 

4. Pravidelne monitorovať a vyhodnocovať vzdelávací proces na všetkých  pracoviskách. 

5. Zvýšiť úsilie na získanie a realizáciu významných výskumných grantových projektov. 

 

 

2. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

uskutočňovať študijné programy, pre ktoré vysoká škola požiadala  

o akreditáciu 
 

Vyjadrenia k žiadostiam o akreditáciu študijných programov  sú uvedené v  prílohe 

k uzneseniu 88.6.15b. 
 
3. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o spôsobilosti  

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie za 

profesorov, pre ktoré vysoká škola požiadala o akreditáciu 
 

Vyjadrenia k žiadostiam o akreditáciu habilitačného konania a vymenúvacieho konania  sú 

uvedené v  prílohe k uzneseniu 88.6.15c. 
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4. Hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

 
V rámci komplexnej akreditácie bola posudzovaná aj úroveň výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti UVLF (ďalej len „výskum“) za hodnotené obdobie rokov 

2008 - 2013 pričom sa hodnotili:  

a) výstupy výskumu (atribút výstupov) 

b) prostredie pre výskum (atribút prostredia) 

c) ocenenie výsledkov výskumu  (atribút ocenenia). 

 

Hodnotenie sa uskutočnilo v štyroch oblastiach výskumu, v ktorých mala vysoká škola 

v hodnotenom období absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa.  

 

Výsledky hodnotenia podľa oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola mala v hodnotnom 

období akreditované študijné programy sú tieto: 

UVLF Číslo a oblasť výskumu 

Hodnotenie  

výskumu 

(kategória  

hodnotenia*) 

UVLF sa nečlení 

na fakulty 

12. chémia, chemická technológia a biotechnológie B-/2,50 

13. vedy o živej prírode B+/3,30 

18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke 

vedy 
C+/2,40 

20. veterinárske vedy A-/3,70 

*Údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu. 

 

Podrobné vyhodnotenie jednotlivých oblastí výskumu je uvedené  v prílohe k uzneseniu 

88.6.15d. 

 

5. Vyjadrenie Akreditačnej komisie o začlenení  

Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 
 

UVLF sa nečlení na fakulty a  podmienky uvedené v kritériách KZU-1 až KZU-3  musí 

spĺňať ako celok.  

 

KZU-1: Výsledky hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vysokej školy   

Požiadavka:  

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých má 

v hodnotenom období  absolventa študijného programu druhého a/alebo tretieho stupňa, po 

jednotlivých súčastiach vysokej školy celkové hodnotenia výskumu podľa § 84 ods. 4 písm. 

d) zákona hodnotu najmenej B.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Celkový  počet hodnotených oblastí výskumu      4 

z toho počet oblasti výskumu s hodnotením B a lepším    2 
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Podiel oblastí výskumu s hodnotením B a lepším (v % )    50  

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia úrovne výskumnej činnosti vyplýva, že UVLF nespĺňa 

kritérium KZU-1. Z hodnotených 4 oblastí výskumu za celú univerzitu dosiahli hodnotenie 

najmenej B  len 2 oblasti výskumu. 

 

KZU-2: Výstupy výskumu študentov a absolventov doktorandského štúdia 

Požiadavka: 

„Vysoká škola dosahuje v najmenej 60% hodnotených oblastiach výskumu, v ktorých mala 

v hodnotenom období  akreditovaný študijný program tretieho stupňa, po jednotlivých 

súčastiach vysokej školy hodnotenie atribútu výstupu študentov doktorandských študijných 

programov najmenej C+.“ 

 

Vyhodnotenie: 

Výsledky hodnotenia atribútu výstupov študentov doktorandských študijných programov 

podľa oblastí výskumu, v ktorých škola mala v hodnotenom období  akreditovaný študijný 

program tretieho stupňa: 

 

UVLF Číslo a oblasť výskumu 
Hodnotenie  

výstupov* 

UVLF sa nečlení 

na fakulty 

12. chémia, chemická technológia  

a biotechnológie 
B+/3,30 

13. vedy o živej prírode B/2,80 

20. veterinárske vedy B/2,75 

*údaj je uvedený v súlade s ods. 27 kritérií na hodnotenie výskumu  

 

Celkový  počet hodnotených oblastí výskumu      4* 

z toho počet oblasti výskumu s hodnotením C+ a lepším    3 

 

Podiel oblastí výskumu s hodnotením C+ a lepším ( v % )    75,00  

 

*UVLF mala akreditované v hodnotenom období aj študijné programy 3. stupňa v oblasti 

výskumu 18 (ŠP toxikológia). Z uvedeného dôvodu do celkovom počtu hodnotených oblastí 

výskumu je zahrnutá aj táto oblasť výskumu. Výstupy doktorandov sa však nehodnotili, keďže 

študijné programy sa začali realizovať až od akademického roka  2011/2012 a to iba 

v externej forme štúdia.  

  

Z uvedených výsledkov hodnotenia výstupov výskumu študentov a absolventov 

doktorandského štúdia vyplýva, že UVLF spĺňa kritérium KZU-2. Z hodnotených 3 oblastí 

výskumu za celú univerzitu dosiahli hodnotenie najmenej C+ 3 oblasti výskumu. 

 

 

KZU-3: Podiel oblastí výskumu, v ktorých vysoká škola poskytuje aj doktorandské 

študijné programy 

Požiadavka:  
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„Vysoká škola má k 31. októbru posledného roka hodnoteného obdobia študentov 

doktorandského štúdia  v najmenej 60 % oblastí výskumu, v ktorých má k uvedenému dátumu 

akreditovaný študijný program prvého alebo druhého stupňa. Oblasti výskumu sa posudzujú 

samostatne po jednotlivých súčastiach vysokej školy.“ 

 

Vyhodnotenie: 

 

Celkový  počet oblastí výskumu s akreditovaným  

študijným programom prvého alebo druhého stupňa    4 

 

z toho počet oblasti výskumu, v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia       4 

 

Podiel oblastí výskumu v ktorých má univerzita 

študentov doktorandského štúdia v %       100 % 

 

Z uvedených výsledkov hodnotenia vyplýva, že kritérium KZU-3 UVLF spĺňa. Z celkového 

počtu 4 oblasti výskumu s akreditovaným študijným programom prvého alebo druhého stupňa 

sú 3 oblasti v ktorých má univerzita študentov doktorandského štúdia. 

 

Záver 

Akreditačná komisia na základe hodnotenie plnenia kritérií používaných pri vyjadrovaní sa o 

zaradení Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach konštatuje, že spĺňa 

kritérium KZU-2, KZU-3 a nespĺňa kritérium KZU-1 na zaradenie medzi univerzitné vysoké 

školy. 

 

5.1. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k začleneniu vysokej školy  

(§ 84 ods. 4 písm. e) v súčinnosti s § 2 ods. 13 zákona o vysokých školách)  

 

Na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita 

veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach nespĺňa kritériá na zaradenie medzi 

univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné vysoké školy a odporúča ju začleniť 

 

medzi vysoké školy, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy 

 a ani medzi odborné vysoké školy. 

 

6. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality  

a jeho uplatňovaniu   
 

Ciele stanovené dokumentom o vnútornom systéme zabezpečenie kvality sú reálne a dobre 

definované. UVLF si uvedomuje svoje silné a slabé stránky a je schopná zodpovedne  

kontrolovať kvalitu vzdelávacej a umeleckej/vedeckej práce a prispievať k jej zlepšeniu. 

 

6.1. Vyjadrenie Akreditačnej komisie k vnútornému systému kvality  

(§ 84 ods. 4 písm. f)  zákona o vysokých školách) 

 

Na základe hodnotenia kritérií KVSK-A1 až KVSK-A6 a kritérií KVSK-B1 až KVSK-B6 

Akreditačná komisia konštatuje, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Košiciach má v súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na 

dostatočnej úrovni.  


