Prof. MVDr. Jozef NAGY, PhD.
prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
Dátum a miesto narodenia: 27. 7. 1961 v Košiciach
Vzdelanie a odborný rast:
1976 – 1980
Gymnázium Šrobárova, Košice
1980 – 1985
Vysoká škola veterinárska v Košiciach (MVDr.)
1992
dizertačná práca (PhD.)
1996
habilitačná práca v odbore hygiena potravín a ekológia (doc.)
2008
inaugurovaný za profesora v odbore hygiena potravín
Zamestnanie a funkcie:
1986 – 1989
Vysoká škola veterinárska v Košiciach, Katedra hygieny a technológie potravín,
Interná vedecká ašpirantúra,
1989 – doteraz
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
2002 – 2004
vedúci ústavu hygieny a technológie mäsa
2015 – doteraz prorektor pre rozvoj školy a hodnotenie kvality
V súčasnosti je profesorom na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore hygiena
potravín na katedre hygieny a technológie potravín. Je garantom študijného programu bezpečnosť
krmív a potravín na 1. stupni vysokoškolského štúdia a študijného programu hygiena potravín na 3.
stupni vysokoškolského štúdia.
Od začiatku učiteľského pôsobenia vykonával funkciu vedúceho učiteľa študijnej skupiny,
vedúceho učiteľa ročníka, školiteľa študentov v rámci ŠVOČ, školiteľa v doktorandskom štúdiu
a školiteľa pre diplomové a bakalárske práce.
Je vedúcim študijných predmetov technológia výroby a kvalita produktov hydiny, rýb, zveriny
a medu (študijný program trh a kvalita potravín), hygiena a technológia potravín II (študijný program
všeobecné veterinárske lekárstvo), hygiena a spracovanie vedľajších potravinárskych produktov
(študijný program hygiena potravín) a predmetov Food safety a Hygiene and food technology II. v
anglickom jazyku.
Je členom komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore 6.3.2. hygiena potravín.
Vedecko-výskumná činnosť:
Vedecko-výskumná činnosť bola zameraná hlavne na problematiku rezíduí veterinárnych liečiv
v surovinách a potravinách živočíšneho pôvodu. V súčasnej dobe je zameraná na použitie moderných
konzervačných postupov a rastlinných extraktov na bezpečnosť a kvalitu potravín živočíšneho
pôvodu; na problematiku zrenia mäsa voľne žijúcej zveri; vplyvu kŕmnych aditív na kvalitu
hydinového mäsa; problematiku živočíšnych tukov, minimalizáciu ich rozkladných zmien a vplyvu na
zdravie človeka a obezitu u ľudí, jej hlavné príčiny súvisiace s konzumáciou potravín živočíšneho
pôvodu.
Bol zodpovedným riešiteľom 2 projektov KEGA, 3 projektov VEGA, 1 projektu AV,
spoluriešiteľom 2 projektov KEGA a 8 projektov VEGA. Bol zodpovedným riešiteľom za UVLF v
Košiciach v medzinárodnom projekte riešenom v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva vo

Viedni a Dolnorakúskym poľovníckym zväzom. V súčasnosti sa podieľa na riešení dvoch projektov
VEGA a projektu MŠVVaŠ SR.
Zahraničné pobyty:
Zúčastnil sa krátkodobých vzdelávacích pobytov v Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Českej
republike. V minulosti organizoval exkurzie pre študentov UVLF na Univerzite veterinárskeho
lekárstva vo Viedni a v potravinárskych závodoch vo Viedni a jej okolí.
Publikačná činnosť:
Ako autor alebo spoluautor publikoval doteraz 78 vedeckých prác v zahraničných a domácich
vedeckých časopisoch, z toho 32 prác v časopisoch evidovaných v databázach SCOPUS a WOS.
Ako autor alebo spoluautor sa dosiaľ podieľal na vydaní 11 vysokoškolských učebníc a 13 skrípt
a učebných textov. Okrem toho publikoval viac než 170 prác v recenzovaných zborníkoch referátov
z vystúpení na domácich a zahraničných kongresoch, konferenciách a sympóziách.
Členstvo vo vedeckých radách, pracovných skupinách a redakčných radách:
Je členom Vedeckej rady UVLF v Košiciach, Vedeckej rady Fakulty veterinární hygieny
a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brne.
V rokoch 2003 až 2012 bol členom komisie KEGA MŠVVaŠ SR č. 2 Nové technológie vo výučbe.
Je členom redakčnej rady časopisu Potravinárstvo.

