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S P R ÁV A 

habilitačnej komisie, ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej 

fakulty v Košiciach k vymenovaniu MUDr. Martina Janička, PhD., odborného asistenta 

II. internej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, Tr. SNP 1 v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

MUDr. Martin Janičko, PhD. sa narodil v roku 1983 v Košiciach, po maturite na gymnáziu 

študoval v rokoch 2001-2007 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte 

v Košiciach a po jej úspešnom ukončení získal titul MUDr.  

Po ukončení VŠ štúdia bol v rokoch 2007-2011 denným študentom doktorandského štúdia 

a pracoval ako sekundárny lekár na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP v Košiciach. 

V rokoch 2011-2019 pracoval ako odborný asistent na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP, 

od roku 2019 pracuje ako odborný asistent na II. internej klinike UPJŠ LF a UNLP.  

 

Kvalifikačné predpoklady. 

 

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: Prognostické markery chronických ochorení 

pečene získal MUDr. Martin Janičko, PhD. 31.08.2011 akademický titul PhD. v študijnom 

odbore 7.1.4 vnútorné choroby na UPJŠ LF v Košiciach.  

28.11.2016 úspešne vykonal špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore gastroenterológia 

na Slovenskej zdravotníckej univerzite, Lekárskej fakulte v Bratislave.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. absolvoval študijné pobyty na hepatologických pracoviskách 

v Bialystoku, Hannoveri, Miláne a Birminghame.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. vykonával k 6.10.2020 lekársku prax v dĺžke 13 rokov a 36 dní. 

Ku dňu 6.10.2020 vykonával pedagogickú prax v rozsahu 9 rokov a 36 dní, pedagogickú prax 

vykonával výlučne na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slovenskej 

gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti. V Slovenskej 

hepatologickej spoločnosti bol v rokoch 2015-2019 členom dozornej rady a od roku 2019 je 

členom výboru. Je členom Európskej asociácie pre štúdium pečene (EASL).   

MUDr. Martin Janičko, PhD. je členom redakčnej rady časopisu Clinical and Molecular 

Hepatology, indexovaného vo Web of Science (IF 2019: 3,987). Je členom redakčnej rady 

časopisu Trendy v hepatológii.  
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MUDr. Martin Janičko je považovaný za významného odborníka v hepatológii na Slovensku 

a v zahraničí. 

Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti. 

 

MUDr. Martin Janičko, PhD. pôsobí ako odborný asistent na UPJŠ LF od 01.09.2011 

nepretržite. V rokoch 2011-2019 pracoval ako odborný asistent na I. internej klinike UPJŠ LF 

a UNLP, od roku 2019 pracuje ako odborný asistent na II. internej klinike UPJŠ LF a UNLP. 

MUDr. Martin Janičko 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.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. pôsobí v súčasnosti ako zástupca prednostu II. internej kliniky 

UPJŠ LF a UNLP pre pedagogickú činnosť 

MUDr. Martin Janičko, PhD. vedie diplomové práce študentov všeobecného lekárstva 

v slovenskom a anglickom jazyku, bol školiteľom 28 študentov, ktorí obhájili diplomovú 

prácu a oponoval 26 diplomových prác.  

Je spoluautorom skrípt s autorským podielom 3,9 AH. 

 

Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej práce. 

 

Vo vedecko-výskumnej práci sa MUDr. Martin Janičko, PhD. zaoberá hlavne hepatológiou so 

zameraním na portálnu hypertenziu, nealkoholovú steatózu pečene, chronické vírusové 

hepatitídy a primárnu biliárnu cholangoitídu. Niekoľko karentovaných prác však MUDr. 

Martin Janičko, PhD. 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. Martina Janička, PhD. sú vzhľadom na miesto pôsobenia 

a jeho vek excelentné. 

K dnešnému dňu publikoval MUDr. Martin Janičko, PhD. 66 vedeckých prác v domácich 

a zahraničných časopisoch, v 14 prácach je prvý alebo korešpondujúci autor. Väčšina prác je 

publikovaných v renomovaných časopisoch – 40 prác je indexovaných v databáze Web of 

Science, 35 prác v databáze Current Contents, 33 prác je v kategórii A (vrátane 2 prác 

prijatých na publikáciu). V 9 karentovaných prácach a 9 prácach kategórie A je MUDr. 

Martin Janičko, PhD. prvý alebo korešpondujúci autor. 2 práce publikoval MUDr. Martin 
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Janičko, PhD v časopise s IF nad 20. Úhrnný IF habilitanta (vrátane 2 prác, ktoré sú prijaté na 

publikáciu) je 97,596. MUDr. Martin Janičko, PhD.  má v databáze WoS 259 citácií, aktuálny 

h-index podľa WoS je 8.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. participoval na riešení 7 grantov (troch APVV grantov, dvoch 

VEGA grantov a dvoch VVGS grantov). Participoval ako hlavný riešiteľ pracoviska na 

klinickej štúdii PREDICT a je členom pracovnej skupiny Polaris Observatory Group. 

Participoval ako riešiteľ na projekte HepaMeta.  

MUDr. Martin Janičko, PhD. predložil habilitačnú prácu Osobitosti patogenézy a prognózy 

cirhózy pečene z klinického pohľadu. Práca je napísaná na 124 stranách, jej súčasťou je 7 

vedeckých prác, z nich jedna bola publikovaná v slovenskom časopise a 6 v zahraničných 

impaktovaných  časopisoch. V habilitačnej práci je citovaných 141  literárnych zdrojov. 

Všetci traja oponenti: prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc., prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD. 

a doc. MUDr. Pavol Kristián, PhD. hodnotili prácu kladne a odporučili ju prijať 

k habilitačnému konaniu.  

Záver habilitačnej komisie. 

 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Martina Janička, 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 „Komplexný pohľad na pokročilú cirhózu pečene“ konštatuje, že ide o 

významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke teoretickej aj klinickej, ktorý spĺňa 

podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedeckopedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na 

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach.  

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 

udeliť MUDr. Martinovi Janičkovi, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania vnútorné choroby.  

V Košiciach, 06.10.2020  

Predseda habilitačnej komisie: 

prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.    

 

Členovia habilitačnej komisie: 

prof. MUDr. Petr Urbánek, PhD.    

doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.     


