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Oponentský p o s u d o k 

na habilitačnú prácu 
 
 

„Profesionálna astma a profesionálna rinitída vo vzájomných súvislostiach“ 
 

ktorú predkladá 
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD. 

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie UPJŠ LF a UNLP v Košiciach 
 
 

Predložená habilitačná práca MUDr. Slavomíra Perečinského, PhD. pozostáva z 9 
monotematických pôvodných vedeckých prác, publikovaných v zahraničných recenzovaných 
časopisoch, doplnených úvodným komentárom a záverečnými kapitolami Diskusia 
a Implementácia pre prax. Všetky práce sa zaoberajú problematikou profesionálnych ochorení 
dýchacích ciest.  
 

Členenie cieľov habilitačnej práce, a s tým súvisiace rozčlenenie pripojených pôvodných 
vedeckých prác je do troch okruhov:  

1. problematika výskytu a mechanizmov profesionálnej prieduškovej astmy,  
2. problematika výskytu a mechanizmov profesionálnej rinitídy a  
3. vzájomné súvislosti medzi astmou a rinitídou v rámci konceptu jednotnej choroby 

dýchacích ciest, ktorý je aktuálny nielen v prípade profesionálnych, ale aj všetkých ostatných 
prípadov prieduškovej astmy a chronickej rinitídy.  
 

Publikované práce sú prioritné v problematike profesionálnej astmy a súčasného výskytu 
astmy a rinitídy. V prípade publikácií v oblasti profesionálnej rinitídy majú až priekopnícky 
charakter, keďže v súčasnosti stále neexistujú jednotne uznávané diagnostické postupy v prípade 
dôkazu profesionálnej etiológie ochorenia, aj keď je reálny predpoklad, že počet prípadov 
profesionálnej rinitídy bude v blízkej budúcnosti bude narastať, a to aj v radoch zamestnancov 
sektoru zdravotníctva! Autor predloženej habilitačnej práce prehľadne a jasne formuluje možnosti 
aplikácie vlastných dosiahnutých výsledkov v praxi, čo dokladuje medicínsku a vedeckú vyzretosť 
autora.  
 

Všetky predložené a diskutované výsledky boli publikované v zahraničných periodikách 
a prešli viacstupňovou odbornou recenziou, pričom vo väčšine z nich predkladateľ je prvým 
autorom. Po stránke odbornej nemám k predloženej habilitačnej práci pripomienky.  
 

Po formálnej stránke habilitačná práca spĺňa kritériá stanovené pre tento druh práce 
príslušnými právnymi predpismi, najmä Vyhláškou Ministerstva školstva SR č, 6/2005 v znení 
zmeny Vyhláškou č. 457/2012 a Smernice č. 1/2011 v znení Dodatkov č. 1-4, platnej pre UPJŠ v 
Košiciach. Je rozdelená do 9 samostatných kapitol, pričom ôsmu kapitolu predstavuje súbor 9 
monotematických pôvodných vedeckých prác. Je doplnená zoznamom obrázkov a tabuliek, ktoré 
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účelne dopĺňajú textové informácie. K formálnej stránke práce takisto nemám žiadne pripomienky. 
Naopak, musím oceniť veľmi zrozumiteľné podanie a logické plynutie vhodne ilustrovaného textu, 
v ktorom prakticky nebolo možné nájsť ani typologické chyby. 
 
 
Otázky: 
 

1. Aké bolo v súboroch pacientov s vykonaným bronchoprovokačným testom (Legath et al., 
Adv Exp Med Biol 2013) a s hlásenou profesionálnou a neprofesionálnou astmou 
(Perečinský a Jančová, Pracov. Lék. 2016) zastúpenie fajčiarov? Ako ovplyvňuje fajčenie 
proces diagnostiky a priznávania profesionálnej astmy ako choroby z povolania? 

2. Ako sa zmenila priemerná ročná incidencia hlásených prípadov profesionálnej rinitídy 
v retrospektívnom súbore z rokov 1990-2011 (Perečinský et al., Cent Eur J Public Health 
2014) po roku 2004, kedy profesionálna rinitída pribudla do zoznamu chorôb z povolania? 

 
Záver: 
 
 Autor v predloženej habilitačnej práci preukázal významné teoretické vedomosti 
a schopnosť vedecko-výskumnej práce s prezentáciou vlastných výsledkov. MUDr. 
Slavomír Perečinský, PhD. svojou habilitačnou prácou dokladoval znalosť problematiky, 
ako aj ovládanie metód samostatnej vedeckej práce. Predložená práca spĺňa kritériá, 
stanovené pre tento druh práce. 
 
 Odporúčam, aby bol MUDr. Slavomírovi Perečinskému, PhD. na základe predloženej 
habilitačnej práce a po jej obhájení pred VR UPJŠ LF udelený vedecko-pedagogický titul 
docent. 
 
 
V Košiciach 25.08.2020   
       doc. MUDr. Pavol Joppa, PhD. 
             oponent 
 


