Prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Dátum a miesto narodenia: 18. 10. 1953 v Košiciach
Vzdelanie a odborný rast:
1969 – 1972
Gymnázium, Šmeralova 9, Košice
1972 – 1978
Vysoká škola veterinárska v Košiciach (MVDr.)
1986
dizertačná práca (CSc./PhD.)
1993
habilitačná práca v odbore Mikrobiológia a imunológia (doc.)
2002
inaugurovaný za profesora v odbore Mikrobiológia
Zamestnanie a funkcie:
1978 – doteraz
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
V súčasnosti je profesorom na funkčnom mieste profesora v študijnom programe virológia na
katedre mikrobiológie a imunológie.
Je vedúcim študijných predmetov mikrobiológia, klinická mikrobiológia a imunológia,
a virológia pre ŠP všeobecné veterinárne lekárstvo a farmácia. V uvedených predmetoch
zabezpečuje aj výučbu zahraničných študentov v anglickom jazyku.
Je predsedom odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom programe
virológia a členom odborových komisií pre obhajobu dizertačných prác v študijných programoch
mikrobiológia, imunológia, neurovedy a toxikológia.
V rámci pedagogicko-výskumnej činnosti bol školiteľom celej rady prác ŠVOČ, z ktorých
viaceré dosiahli popredné umiestnenia, ako aj diplomantov a doktorandov, ktorí úspešne obhájili
svoje práce.
2007 – 2015
vedúci katedry mikrobiológie a imunológie
2015 – doteraz prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky
Vedecko-výskumná činnosť a medzinárodná spolupráca:
Jeho vedecká činnosť je zameraná na riešenie aktuálnych problémov v oblasti mikrobiológie
a imunológie, kde sa podieľal na riešení výskumných úloh týkajúcich sa vírusových infekcií (rotavírusy,
pestivírusy, cirkovírusy, flavivírusy), profylaxie salmonelózy a aktinobacilovej infekcie ako aj
problematiky životného prostredia (imunotoxikológia). Výsledkom tejto výskumnej činnosti je okrem
vedeckých a odborných publikácií, kapitol vo vedeckých monografiách a knihách aj patent „Spôsob
stabilizácie leukocytárneho dialyzátu“.
Bol zodpovedným riešiteľom doposiaľ troch výskumných grantových projektov VEGA
a členom riešiteľských kolektívov APVV a zahraničných projektov v programoch ako sú projekty 6.
rámcového programu EÚ, Nórskeho finančného mechanizmu a Tempus. V posledných rokoch je tiež
spoluriešiteľom viacerých štrukturálnych projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (Infektzoon,
Neurovedy, Probiotech, MediPark). V rámci jedného z týchto projektov bolo na UVLF etablované
Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy – Infektzoon, kde je vedúci sekcie Izolácia
patogénov.
Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov v Mníchove, Bristole, Gente a Miláne.

Publikačná činnosť:
Je autorom a spoluautorom 70 článkov vydaných v CC časopisoch, 3 vedeckých monografií, 5
kapitol v zahraničných vedeckých monografiách, 7 vysokoškolských učebníc a celej rady vedeckých
prác v odborných časopisoch a zborníkoch konferencií, spolu vyše 350 literárnych záznamov.
Členstvo v radách a komisiách:
V rokoch 2007 doteraz je členom Vedeckej rady UVLF v Košiciach a od roku 2011 je členom
Vedeckej rady Neuroimunologického ústavu SAV v Bratislave.
V rokoch 2002 – 2008 bol členom komisie Vedeckej grantovej agentúry MŠ SR a SAV č. 10 pre
poľnohospodárske, lesnícke a veterinárne vedy.
Od roku 1998 doteraz je členom redakčnej rady vedeckého časopisu Folia Veterinaria.
Je členom Česko-Slovenskej mikrobiologickej spoločnosti a Slovenskej imunologickej
spoločnosti.

