Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF v Košiciach,
konaného dňa 15. apríla 2014

Zasadnutie VR otvoril a viedol jej predseda a rektor UVLF v Košiciach prof. MVDr. Emil
Pilipčinec, PhD. podľa nasledovného programu:
1. Odovzdanie diplomu doktora vied
2. Odovzdanie diplomov docenta
3. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.
4. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. Alexandry Trbolovej, PhD.
5. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Františka Novotného, PhD.
6. Vymenúvacie (inauguračné) pokračovanie doc. MVDr. Františka Novotného, PhD.
7. Návrh na menovanie za docenta MVDr. Mangesh Bhide, PhD.
8. Výročná správa Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach za rok 2013
9. Návrh garantov a spolugarantov pre akreditáciu študijných programov a návrh garantov
a spolugarantov pre akreditáciu spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania
a vymenúvacie pokračovania v rámci komplexnej akreditácie Univerzity veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach
10. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v študijných programoch
spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia všeobecné veterinárske
lekárstvo a hygiena potravín v akademickom roku 2013/2014
11. Návrh na zloženie komisií pre obhajoby diplomových prác v zahraničnom štúdiu
v akademickom roku 2013/2014
12. Návrh na zloženie komisie pre štátnu skúšku a obhajoby bakalárskych prác v spoločnom
študijnom programe náuka o živočíchoch v akademickom roku 2013/2014
13. Diskusia
14. Rôzne
15. Uznesenia VR
K bodu č. 14: Rôzne.
3. Návrh na zmenu člena a oponenta habilitačného konania Ing. Tibora Maliara, PhD.
v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia.
K bodu č. 15: Uznesenia VR.
VR SCHVAĽUJE:
7. Návrhy predložené v bode Rôzne na:
c) na zmenu člena a oponenta habilitačného konania Ing. Tibora Maliara, PhD.
v študijnom odbore 6.3.3 veterinárna morfológia a fyziológia nasledovne:
- pôvodný návrh na člena komisie: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – ÚFHZ SAV
v Košiciach,
- novo navrhovaný člen komisie: doc. MVDr. Štefan Faix, PhD. – ÚFHZ SAV
v Košiciach,
- pôvodný návrh na oponenta habilitačnej práce: prof. MUDr. Jozef Rovenský,
DrSc. – NÚRCH Piešťany,
- novo navrhovaný oponent habilitačnej práce: doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. –
ÚFHZ SAV v Košiciach.

Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.
rektor a predseda VR UVLF v Košiciach
v. r.

