
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k vymenovaniu MUDr. Jána FEDAČKA, PhD., odborného asistenta Kliniky 

gerontológie a geriatrie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty a Leteckej 

vojenskej nemocnice, a. s., v Košiciach za docenta v študijnom odbore 7.1.4. vnútorné 

choroby 

 

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. sa narodil 24. 01. 1981 v Michalovciach, po maturite na 

gymnáziu študoval v rokoch 1999-2005 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulte a po jej úspešnom ukončení získal titul MUDr.  

 Po ukončení štúdia pracoval ako interný doktorand a sekundárny lekár v rokoch 2005-

2006 na I. internej klinike UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, v rokoch 2007-2009 ako interný 

doktorand a sekundárny lekár na Klinike preventívnej medicíny a telovýchovného lekárstva 

UPJŠ LF a UN LP v Košiciach. V rokoch 2009-2012 pracoval ako odborný asistent (od roku 

2010) a sekundárny lekár na III. internej klinike UPJŠ LF a UN LP a po zlúčení I. a III. 

internej kliniky pracoval v rokoch 2012-2017 na I. internej klinike UPJŠ LF a UN LP 

v Košiciach ako odborný asistent a lekár. Od roku 2017 pracuje ako odborný asistent a lekár 

na Klinike gerontológie a geriatrie UPJŠ v Košiciach, LF a LVN, a. s. Od roku 2017 pracuje 

ako lekár – špecialista v kardiologickej ambulancii Cardio D&R v Košiciach.  

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

 Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: Negatívne pleiotropné účinky statínov a 

terapeutické možnosti ich ovplyvnenia získal 28. 01. 2010 titul PhD. v odbore 7.1.4. 

vnútorné choroby na UPJŠ v Košiciach, LF. 

 Dňa 27. 11. 2014 úspešne vykonal špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore 

kardiológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Lekárskej fakulte v Bratislave.  

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. absolvoval počas lekárskej praxe viacero študijných 

pobytov na Slovensku a v zahraničí. Vykonával podľa priložených dokladov lekársku prax ku 

dňu 04. 09. 2017 v dĺžke 11 rokov a 210 dní. Ku dňu 19. 11. 2017 vykonával pedagogickú 

prax v rozsahu 7 rokov a 266 dní, pedagogickú prax vykonával výlučne na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 



 MUDr. Ján Fedačko, PhD. je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej 

kardiologickej spoločnosti, Slovenskej asociácie aterosklerózy. Je členom siedmych 

zahraničných odborných spoločností, executive board member 2 spoločností: International 

Collegue of Clinical Nutrition a International Collegue of Cardiology.  

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. je členom redakčnej rady časopisu Advances in Therapy, 

indexovaného v databázach Web of Science a Current Contents s aktuálnym IF: 2,272. Je 

členom redakčnej rady ďalších 2 zahraničných časopisov a reviewerom pre 7 zahraničných 

časopisov. Ako hlavný organizátor zorganizoval 4 medzinárodné kongresy, z toho 3 

v zahraničí. MUDr. Ján Fedačko, PhD. je považovaný za významného odborníka 

v preventívnej kardiológii na Slovensku a v zahraničí. 

 

  HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. pôsobí ako odborný asistent na UPJŠ v Košiciach, LF od 

01. 03. 2017 nepretržite. V rokoch 2010-2012 pôsobil ako odborný asistent na III. internej 

klinike UPJŠ v Košiciach, LF a UN LP a po zlúčení I. a III. internej kliniky pracoval v rokoch 

2012-2017 ako odborný asistent na I. internej klinike UPJŠ v Košiciach, LF a UN LP. Od 11. 

12. 2017 pôsobí ako odborný asistent na Klinike gerontológie a geriatrie UPJŠ v Košiciach, 

LF a LVN, a. s. 

 MUDr. Ján Fedačko PhD. vedie praktické cvičenia a prednášky z vybraných kapitol 

v predmetoch Interná propedeutika a Interná medicína v slovenskom aj v anglickom jazyku 

v študijných odboroch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine a Dental 

Medicine. Vedie diplomové práce študentov všeobecného lekárstva v slovenskom 

a anglickom jazyku, ku dňu odovzdania habilitačného spisu bol školiteľom viac ako 10 

študentov, ktorí úspešne obhájili diplomovú prácu. Oponoval viacero diplomových prác 

v slovenskom aj anglickom jazyku.  

 Je spoluautorom 2 skrípt s autorským podielom 3,94 AH.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 Vo vedeckovýskumnej práci sa MUDr. Ján Fedačko, PhD. zaoberá hlavne 

preventívnou kardiológiou. Niekoľko karentovaných prác však publikoval ako člen Hepameta 

study group, ktorá skúmala výskyt hepatálnych, metabolických a kardiovaskulárnych chorôb 

v rómskej populácii, žijúcich v segregovaných obydliach.  



 Výsledky vedeckej práce MUDr. Jána Fedačka, PhD. sú vzhľadom na miesto 

pôsobenia a jeho vek excelentné. Ku dňu odovzdania habilitačnej prác má 111 záznamov 

v Univerzitnej knižnici. Publikoval 4 kapitoly v zahraničných monografiách. Publikoval 18 

vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 12 vedeckých prác v ostatných 

zahraničných časopisoch, 15 vedeckých prác v domácich časopisoch a 14 vedeckých prác 

v recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách. Spolu je to 59 vedeckých prác, v 14 

prácach je MUDr. Ján Fedačko, PhD. prvým autorom. 18 vedeckých prác je v kategórii A, 

v piatich je taktiež prvým autorom.  

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. má ku dňu odovzdania habilitačnej práce 183 citácií, z nich 

169 je uvedených v  databázach WoS alebo Scopus. Aktuálny h-index vrátane autocitácií je 

15. MUDr. Ján Fed čko, PhD. prezentoval 9 vyžiadaných prednášok v zahraničí a 2 

vyžiadané prednášky na Slovensku. Participoval na riešení 2 VEGA grantov, pričom 

v jednom bol hlavný riešiteľ a v jednom zástupca hlavného riešiteľa. Aktuálne pracuje ako 

riešiteľ na dvoch medzinárodných grantoch (URBAN INNO, C677 a DTP1-1-2601.1. Danube 

Transnational Programme – InnoHPC). 

 MUDr. Ján Fedačko, PhD. predložil habilitačnú prácu Inovatívne prístupy v liečbe 

vybraných kardiovaskulárnych ochorení. Práca je napísaná na 153 stranách, jej súčasťou je 

12 vedeckých prác, všetky boli publikované v zahraničných časopisoch. V habilitačnej práci 

je citovaných 174 literárnych zdrojov. Všetci traja oponenti: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., 

prof. MUDr. Gabriel Valočik PhD. a doc. MUDr. Ján Kmec, PHD. MPH hodnotili prácu 

kladne a odporučili ju prijať k habilitačnému konaniu.  

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Jána Fedačka, PhD., 

jeho dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej 

činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu 

habilitačnej prednášky na tému „Statínová intolerancia – diagnostika, prevencia a liečba“ 

konštatuje, že ide o významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke teoretickej aj 

klinickej, ktorý spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických 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. Jánovi Fedačkovi, PhD. 

vedeckopedagogický titul docent v študijnom odbore 7.1.4 vnútorné choroby. 

 

 

 V Košiciach, 28. 03. 2018 

 

Predseda: prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., v. r.  

  profesor v odbore 7.1.4. vnútorné choroby 


