
S P R Á V A 
habilitačnej komisie ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty 

v Košiciach k menovaniu 

MUDr. Pavla Joppu, PhD. 

prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej 
fakulty a Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura, za docenta v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

MUDr. Pavol Joppa, PhD. sa narodil v roku 1979 v Košiciach. Po maturite študoval na 
Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v rokoch 1997-2003 a po absolvovaní štúdia všeobecného 
lekárstva získal titul Medicinae Universae Doctor (MUDr.) s pochvalným uznaním dekana LF UPJŠ.  

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil v r. 2003 ako študent denného doktorandského 
štúdia v odbore vnútorné choroby. Od roku 2006 doteraz pracuje ako odborný asistent na Klinike 
pneumológie a ftizeológie UPJŠ LF a UNLP. V rámci UN LP pracoval v r. 2004-2011 ako sekundárny 
lekár bez špecializácie, od r. 2011 doteraz ako lekár so špecializáciou v odbore pneumológia 
a ftizeológia. Od 1. 12. 2017 pôsobí vo funkcii prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie. 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 

MUDr. Pavol Joppa, PhD. úspešne absolvoval v r. 2011 na UPJŠ LF špecializačnú atestáciu 
v odbore pneumológia a ftizeológia. V rámci klinickej praxe sa popri povinnostiach prednostu kliniky 
zameriava aj na prácu v Ambulancii spánkovej medicíny. MUDr. Pavol Joppa, PhD. má spolu 16 
rokov lekárskej praxe v oblasti internej medicíny a pneumológie a ftizeológie, z toho 8 rokov praxe 
ako špecialista v oblasti pneumológia a ftizeológia. V r. 2016 ukončil špecializačné štúdium na UPJŠ 
LF v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.  

V r. 2007 po ukončení doktorandského štúdia na UPJŠ LF v Košiciach získal vedecko-
akademickú hodnosť Philosophiae Doctor (PhD.), keď obhájil pod vedením prof. MUDr. Ruženy 
Tkáčovej, DrSc. dizertačnú prácu na tému Pľúcna hypertenzia pri chronickej obštrukčnej chorobe 
pľúc. V r. 2014 absolvoval štvormesačný výskumný pobyt na University of Maastricht, Holandsko 
podporený grantom ERS Short-Term Research Training Fellowship.  

Je členom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, Slovenskej spoločnosti pre 
spánkovú medicínu, European Respiratory Society a European Sleep Research Society. Je považovaný 
za renomovanového odborníka v oblasti respirológie a spánkovej medicíny na národnej aj 
medzinárodnej úrovni.  

 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Pavol Joppa, PhD. viedol ako odborný asistent od r. 2007 kontinuálne praktické 
cvičenia v predmetoch Interná propedeutika, Interná medicína 1 a Interná medicína 6 v rámci štúdia 
všeobecného aj zubného lekárstva, a to v slovenskom aj anglickom jazyku. Prezentoval početné 
prednášky z oblasti pneumológie a ftizeológie. Bol vedúcim 17 obhájených diplomových prác. Bol 



členom lektorského zboru v rámci špecializačného štúdia odboru pneumológia a ftizeológia 
aj vnútorné lekárstvo. Viedol študentov v rámci študentskej vedeckej činnosti. Ako školiteľ špecialista 
sa podieľal na vedení jednej úspešne obhájenej dizertačnej práce v odbore vnútorné choroby.  

  Je zostavovateľom a spoluautorom vysokoškolských učebných textov Vybrané kapitoly 
z pneumológie a ftizeológie. MUDr. Pavol Joppa, PhD. má celkovo 13 rokov kontinuálnej 
pedagogickej činnosti na plný úväzok, z toho 12 rokov od získania titulu PhD. Pri vedení praktických 
cvičení aj pri prezentácii prednášok prejavil vysoké pedagogické kvality, využíva pri výučbe najnovšie 
poznatky z odbornej literatúry, vedeckých konferencií a elektronických médií. 

  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 
 

Výskumná činnosť MUDr. Pavla Joppu, PhD. sa zameriavala na oblasti spánkového apnoe, 
pľúcnej hypertenzie a systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc, pričom v týchto 
oblastiach sa prejavil ako vyhranená vedecká osobnosť nielen v rámci Slovenska, ale aj na 
medzinárodnej úrovni.  

MUDr. Pavol Joppa, PhD. publikoval spolu 52 pôvodných vedeckých prác, z ktorých bol v 15 
prácach prvým alebo korešpondujúcim autorom. V 22 prípadoch išlo o práce kategórie A, z toho 6-
krát bol prvým alebo korešpondujúcim autorom. Práce boli citované spolu 476-krát, z toho 458 citácií 
je registrovaných v citačných indexoch WoK alebo SCOPUS. Na domácich a medzinárodných 
podujatiach bol autorom/spoluautorom 29 prezentovaných prednášok alebo posterov, z toho 5 
prednášok bolo na medzinárodných podujatiach, pričom 4 prednášky boli ocenené v rámci 
medzinárodných konferencií.  

Bol hlavným riešiteľom dvoch úspešne ukončených grantových projektov VEGA, 
a spoluriešiteľom ďalších 7 ukončených projektov APVV, VEGA a MZ SR. V súčasnosti je hlavným 
riešiteľom projektu APVV. V r. 2012 získal Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu za vedu 
a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Je členom Excelentného tímu pre 
výskum aterosklerózy (EXTASY), ktorý bol deklarovaný v r. 2014 Akreditačnou komisiou 
MŠVVaŠ ako špičkový výskumný tím v rámci slovenských univerzít.  

K habilitačnému konaniu predložil habilitačnú prácu na tému Mechanizmus rozvoja 
systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Prácu pozitívne hodnotili oponenti 
prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc., prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. a doc. MUDr. Vladimír 
Koblížek, PhD., ktorí ju všetci odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 
ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Pavla Joppu, 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 Osteoporóza a chronická obštrukčná choroba pľúc – spolu 
nielen náhodou konštatuje, že ide o významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke 
teoretickej aj klinickej, ktorý spĺňa podmienky habilitačného konania v zmysle par. 1 ods. 14 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 



alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na 
Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach – Lekárskej fakulte.  
 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity P. J. 
Šafárika habilitovať MUDr. Pavla Joppu, PhD. za docenta – odbor habilitačného 
konania a inauguračného konania vnútorné choroby. 
 

 

V Košiciach, 3. decembra 2019 

 

 

Predseda habilitačnej komisie:  prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. , v. r. 

profesor v odbore vnútorné choroby    


