
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

Ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu 

MUDr. Eugena Frišmana, PhD., odborného asistenta na Klinike popálenín 

a rekonštrukčnej chirurgie UPJŠ LF,  Nemocnice- Šaca, a.s. v študijnom 

odbore 7.1.7 Chirurgia 

 

 

MUDr. Eugen Frišman, PhD, sa narodil 31.5.1948 v Hati. Po maturite vysokoškolské štúdium 

absolvoval na UPJŠ LF odbor všeobecné lekárstvo, ktoré ukončil v roku 1987. Po skončení 

štúdia nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie  

Nemocnice- Šaca, a.s., kde pôsobí doteraz. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Eugen Frišman, PhD., sa venuje pedagogickej činnosti od roku 2012  

doteraz  ako odborný asistent na úväzkoch 0,4 pracovného miesta. Na Lekárskej fakulte 

v Košiciach vyučuje predmet plastická chirurgia a popáleniny. Vyučuje praktické cvičenia a  

semináre ako aj prednášky z vybraných kapitol v slovenskom a v anglickom jazyku.  

 MUDr. Eugen Frišman, PhD., je autorom vysokoškolských  Termické úrazy pre 

všeobecné lekárstvo v rozsahu 3,1 AH. 

 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Eugen Frišman, PhD., je autorom alebo spoluautorom  spolu 20 pôvodných 

vedeckých prác publikovaných v recenzovaných časopisoch. Je autorom a spoluautorom 3 

karentovaných prác, z toho v dvoch je prvým autorom. Všetky práce súvisia s problematikou 

chirurgie.  

Vedecké práce uchádzača boli citované spolu  24x , z toho 5x- v registrovaných v databázach 

WOK a SCOPUS. Menovaný odprednášal spolu 17 prednášok na odborných podujatiach 

z toho v zahraničí 4. 



 MUDr. Eugen Frišman, PhD., bol zapojený do riešenia 2 grantových projektov- 

VEGA.  

PhD obhájil v roku 2004. Absolvoval špecializačné skúšky z predmetu chirurgia  I. stupňa, 

a špecializáciu v odbore traumatológia. 

 K habilitačnému konaniu predložil prácu na tému : „Oxidačný stres pri 
popáleninovej traume“ 

Prácu pozitívne hodnotili oponentni: 

prof. MUDr. Ján Koller, CSc. – Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie  LF UK 
v Bratislave 

doc. MUDr. Roman Benej, CSc. – Klinika hrudníkovej chirurgie LF SZU a UNB v 
Bratislave 

doc. MUDr. Jozef Belák, PhD. – II. chirurgická klinika UPJŠ v Košiciach, LF a UN L. P. 

 

ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Po zhodnotení pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych 

oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému „Popáleninové 

úrazy v detskom veku“. MUDr. Eugen Frišman, PhD., spĺňa podmienky na habilitáciu 

podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty udeliť MUDr. Eugenovi  Frišmanovi, PhD., 

vedeckopedagogický titul docent v študijnom odbore chirurgia 7.1.7 

 

 

 

V Košiciach, 17.10.2018 

 



Členovia habilitačnej komisie: 

 

Predseda:     prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH     

                   UPJŠ LF v Košiciach 

 

Členovia:  

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA – Klinika onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, 
s.r.o., v Bratislave                                               

                   
     

prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. – Chirurgická klinika a transplantačné centrum JLF UK 
a UNM v Martine 

                            
    

                      

 

 


