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Názov habilitačnej práce: „Profesionálna astma a profesionálna rinitída vo vzájomných 

súvislostiach“ 

 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, tituly  
MUDr. Slavomír Perečinský, PhD. 

Rok a miesto narodenia 1982, Prešov 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

2000 – 2006 UPJŠ, Lekárska fakulta v Košiciach, 

odbor všeobecné lekárstvo 

2006 – 2010 UPJŠ, Lekárska fakulta v Košiciach, 

odbor všeobecné lekárstvo, Philosophiae doctor 

(PhD.), študijný odbor 7.1.4. vnútorné choroby na 

základe obhajoby dizertačnej práce na tému Funkčné 

vyšetrovacie metódy v diagnostike profesionálnych 

ochorení horných dýchacích ciest.  

Ďalšie vzdelávanie  

2015 – špecializácia v špecializačnom odbore 

Pracovné lekárstvo 

 

Priebeh zamestnaní  
2006 – trvá: Klinika pracovného lekárstva a klinickej 
toxikológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice 
 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

2011 – trvá: Klinika pracovného lekárstva a klinickej 

toxikológie LF UPJŠ a UN L. Pasteura, Košice, 

vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) 

 

Vyučované predmety: Interná propedeutika: výučba 

v slovenskom a anglickom jazyku 

Interná medicína 1, 2, 4 – 6, výučba v slovenskom 

a anglickom jazyku 

Choroby z povolania I. a II., výučba v slovenskom 

jazyku 

 

Vedenie praktických cvičení pre študentov doktorských 

programov Všeobecné lekárstvo, General Medicine, 

Zubné lekárstvo, Verejné zdravotníctvo  

 



Vedenie diplomových prác pre doktorské programy 

Všeobecné lekárstvo– vedúci 6 úspešne obhájených 

diplomových prác 

 

Oponentúry diplomových prác, špecializačných prác 

Odborné alebo umelecké zameranie  

Pracovné lekárstvo 

 

 

Členstvá v odborných spoločnostiach: Slovenská 

spoločnosť pracovného lekárstva, člen dozornej rady 

výboru Slovenskej spoločnosti pracovného lekárstva 

  

Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie 

 

Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť 

 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 

a začlenenia podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 Z.z. o centrálnom registri 

evidencie publikačnej činnosti a 

centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti (AAB ap.) 

1. monografia 

2. učebnica 

1. 3. Skriptá 

ADC - Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

5 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných 
časopisoch 

3 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch 

6 

ADM - Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

6 

ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 

1 

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch 

2 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách 

1 

AFD - Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 

1 

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
vedeckých konferencií 

14 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií 

13 

BCI - Skriptá  a učebné texty 1 

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných 
časopisoch 

1 

BDF - Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch 

3 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1 

GHG - Práce zverejnené spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup 

1 
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Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  

[1] Citácie v zahraničných publikáciách 
registrované v citačných indexoch Web of 
Science a v databáze SCOPUS 

6 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách 
neregistrované v citačných indexoch 

11 
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Počet diplomantov: školených 

Ukončených 

Celkom školených         8 

Úspešne ukončených    6 

Téma habilitačnej prednášky Profesionálne ochorenia pľúc 

Vedecká rada fakulty, ktorá rozhodovala o 

návrhu na vymenovanie za docenta 
Vedecká rada UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za docenta v 

odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania 

Vnútorné choroby 

Kontaktná adresa  

Klinika pracovného lekárstva a klinickej toxikológie LF 
UPJŠ a UN L. Pasteura, Rastislavova 43  
041 90 Košice 
 
E-mail: slavomir.perecinsky@upjs.sk 
Tel.: 0907 180 954 
    

 
 
V Košiciach, 4. 2. 2020           

                                                                       
                                                   

                                                             MUDr. Slavomír Perečinský, PhD. 
 

 


