Prof. MVDr. Peter Reichel, CSc.
predseda akademického senátu
Dátum a miesto narodenia: 7. 2. 1955 v Bratislave
Vzdelanie a odborný rast:
1970 – 1973
SVŠ Bratislava
1973 – 1979
Vysoká škola veterinárska v Košiciach (MVDr.)
1990
dizertačná práca (CSc.)
1997
habilitačná práca v odbore vnútorné choroby hospodárskych zvierat
a farmakológia (doc.)
2004
inaugurovaný za profesora v odbore vnútorné choroby hospodárskych zvierat
a farmakológia
Zamestnanie a funkcie:
1979 – 1982
Interná ašpirantúra – Vysoká škola veterinárska v Košiciach, Katedra vnútorných
chorôb prežúvavcov a ošípaných
1982 – doteraz
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
1982 – 1992
samostatný vedecko-výskumný pracovník
1992 – doteraz pedagóg
V súčasnosti je profesorom na funkčnom mieste profesora v študijnom odbore 6.3.4. vnútorné
choroby zvierat v študijnom programe vnútorné choroby prežúvavcov a ošípaných pre 3. stupeň
vysokoškolského štúdia.
Je garantom v predmete klinická diagnostika pre študijný program všeobecné veterinárske
lekárstvo, tiež garantom predmetu choroby ošípaných v študijnom programe všeobecné veterinárske
lekárstvo a hygiena potravín, ako aj Swine diseases pre zahraničné štúdium v anglickom jazyku.
1991 – 1993 a 1999 – 2001
2007 – doteraz
2014 – doteraz

tajomník predsedníctva akademického senátu
prednosta kliniky ošípaných
predseda akademického senátu

Vedecko-výskumná činnosť:
Je zameraná hlavne na riešenie problematiky v oblasti výskum produkčných chorôb
vysokoúžitkových dojníc s bližším zameraním na štúdium etiopatogenézy, diagnostiky, prevencie
a terapie lipomobilizačného syndrómu a hepatopatií u vysokoproduktívnych dojníc.
Zaoberal sa výskumom úpravy a overenia vhodnosti použitia zeolitov v živočíšnej výrobe pri
ošípaných, hovädzom dobytku a ovciach sledovaním toxikodynamiky vybraných nervovoparalytických látok pri zvieratách, štúdiom zmien acidobazickej homeostázy hospodárskych zvierat,
ako aj riešením metabolických porúch z aspektu klinicko-biochemických zmien, diagnostiky a terapie
pri myodystrofii jahniat, tiav v ZOO, testovaním novovyvinutých liečiv (TETRADUR, LYZÍN-SALICYLÁT,
TILOMYCOSIN), využitím probiotík a energetických kŕmnych aditív vo výžive hospodárskych zvierat a
ich vplyvu na zdravotné a imunologické ukazovatele a tiež riešením ekologických projektov.

Výskumná aktivita je dokumentovaná v recenzovaných odborných časopisoch, v záverečných
správach, štátnych a rezortných výskumných úloh, ako aj v záverečných správach výskumných
projektov v rámci GAV, APVV, VEGA a KEGA.
Zahraničné pobyty:
1982
Veterinárna univerzita, Helsinky, Fínsko (2 týždňový študijný pobyt)
1991
Univerzita veterinárskeho lekárstva V Budapešti (mesačný študijný pobyt)
1994
Veterinärmedizinische Univerzität, Wien (týždenný študijný pobyt)
2000
Univerzita Ljubljana, Vet. fakulta, Slovinsko (mesačný CEEPUS program)
Publikačná činnosť:
Ako autor alebo spoluautor publikoval doteraz 198 prác, z toho 8 odborných knižných
publikácií a kapitol v knihách, 28 vedeckých prác publikovaných vo vedeckých časopisoch, a to v 12
zahraničných karentovaných a 16 domácich nekarentovaných.
Na vedeckých sympóziách, konferenciách a seminároch prezentoval dosiahnuté výsledky
formou účasti, aktívneho vystúpenia a postermi, a v zborníkoch bolo publikovaných 118 prác, z toho
41 v medzinárodných a 76 v domácich recenzovaných zborníkoch, v 13 abstraktoch vedeckých prác
na 4 medzinárodných a 8 domácich konferenciách.
Členstvo vo vedeckých radách, pracovných skupinách a redakčných radách:
Je členom Vedeckej rady UVLF v Košiciach, Akreditačnej komisie SNAS, Veterinárskej sekcie
Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV,
Odboru veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied.

