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   Správa vymenúvacej komisie 

 
ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

k menovaniu 

 

  doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., mim.prof. , 

 

docenta  I. internej kliniky UPJŠ LF a UN L. Pasteura v Košiciach za 

profesora v študijnom  odbore 7.1.4. Vnútorné choroby  
 

 

 Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim.prof. sa narodil v roku 1963 v Košiciach. 

Vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ - odbor všeobecné lekárstvo absolvoval 

v rokoch 1981-1987 a ukončil ho s priemerom 1,00 s Cenou ministra školstva vtedajšej SSR. 

 

 Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil ako lekár zdravotníckej služby v Žatci 

a Českých Budějoviciach počas svojej Základnej vojenskej služby. Od roku 1988 až doteraz 

pôsobí na I. internej klinike UPJŠ LF a UN L.P. (predtým FNsP). Najprv v rokoch 1988-1992 

ako sekundárny lekár, od roku 1992 do roku 2004 ako odborný asistent (v rokoch 1995-2007 

súčasne ako vedúci lekár Jednotky intenzívnej starostlivosti na I. internej klinike). V rokoch 

2005-2014 pracoval na danej klinike v pozícii docenta a od roku 2014 už ako mimoriadny 

profesor. 

 

 Získal postgraduálne špecializácie v odbore Vnútorné choroby (prvú v roku 1990 

v Košiciach, druhú v roku 1996 Bratislave). V roku 2002 získal aj atestáciu v odbore 

Hepatológia. 

 

 V roku 2001 obhájil na UPJŠ LF dizertačnú prácu v odbore 7.1.4. Vnútorné choroby 

a stal sa držiteľom titulu PhD. V roku 2004 úspešne habilitoval na UPJŠ LF rovnako v odbore 

7.1.4. Vnútorné choroby. V roku 2014 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora na I. 

internej klinike UPJŠ LF a UN L.P. v Košiciach.  

 

 Je členom viacerých odborných spoločností. V rokoch 2007-2015 bol prezidentom 

Slovenskej hepatologickej spoločnosti, naďalej v nej pôsobí ako člen výboru. Je členom 

Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy SLS a členom jej výboru od roku 

2012. Bol spoluzakladateľom Central European Hepatological Cooperation v roku 2015 a je 

vedúcim medzinárodnej pracovnej skupiny pre diagnostiku fibrózy pečene. V roku 2015 bol 

zvolený za predsedu Internistickej sekcie Slovenskej lekárskej komory. 

 

 Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD, mim. prof. je členom redakčných rád 6 časopisov 

(z toho 3 časopisy registrované v databáze SCOPUS a dva v databáze PubMed. Od roku 2009 

až doteraz je šéfredaktorom časopisu Trendy v hepatológii.  

 Od roku 2007 je členom Akademického senátu UPJŠ LF a od roku 2015 jeho 

predsedom.  

 



  HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

 Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mim.prof. pôsobí kontinuálne 24 rokov 

v pedagogickom procese na I. internej klinike UPJŠ LF a UN L. P. v Košiciach v pozíciách 

zmienených vyššie. 

 

 V rámci pregraduálnej pedagogickej činnosti viedol prednášky a praktické cvičenia pre 

študentov v študijných programoch všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo v predmete Interná 

propedeutika. Do jeho náplne pedagogickej činnosti ďalej patrilo vedenie prednášok, 

praktických cvičení, seminárov pre študentov v študijných programoch všeobecné lekárstvo a 

zubné lekárstvo v predmete Interná medicína, vedenie seminárov pre študentov v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v predmete Klinická farmakológia, vedenie seminárov pre 

študentov v študijnom programe všeobecné lekárstvo v predmete Symptómy interných chorôb. 

Všetky predmety vyučoval tak v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku (v študijných 

programoch General Medicine a Dental Medicine). Ďalej viedol prednášky pre študentov v 

študijnom programe ošetrovateľstvo v predmete Klinická výživa pre ošetrovateľstvo. 

 

 Inaugurant je každoročne členom komisií pre štátne záverečné skúšky v odbore 

Vnútorné choroby v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo (v 

slovenskom aj anglickom jazyku).  

 

 Rovnako tak je bohatá jeho postgraduálna pedagogická činnosť. Pôsobí ako vyučujúci 

predmetu gastroenterológia, hepatológia v doktorandskom štúdiu v odbore 7.1.4. Vnútorné 

choroby na UPJŠ LF. Je členom odborovej komisie akreditovaného študijného odboru 

doktorandského štúdia 7.1.4 Vnútorné choroby na UPJŠ LF, ďalej prednášajúcim v 

špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo UPJŠ LF, (v minulosti aj v ILF Bratislava). 

 

 Je členom skúšobných komisií v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo na LF SZU 

v Bratislave, v špecializačnom odbore hepatológia na LF SZU v Bratislave a v špecializačnom 

odbore gastroenterológia na JLF UK v Martine. 

 

 Vedúci 14 diplomových prác, vedúci jednej rigoróznej práce a 4-krát bol školiteľom 

ŠVOČ (jedna práca získala 1. miesto v klinickej sekcii na Fakultnej konferencii ŠVOČ LF 

UPJŠ v roku 1985). 

 

 Je spoluautorom jednej vysokoškolskej učebnice (autor troch kapitol) a dvoch skrípt.  

 

 

 HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

 Inaugurant publikoval 113 vedeckých prác in extenso, z toho v 48 vedeckých prácach 

je prvým alebo korešpondujúcim autorom. Celkom 34 prác bolo publikovaných 

v impaktovaných časopisoch, z toho 11 prác bolo zaradených do kategórie A ako prvý alebo 

korešpondujúci autor (IF nad 0,7). Vedecké práce uchádzača boli celkom 242-krát citované, z 

toho 184-krát v citačných indexoch SCOPUS a WoS. 

 Ukončil výchovu 4 doktorandov, aktuálne vedie ďalších 4 doktorandov. 

 Mnohokrát organizoval odborné kongresy a sympóziá, na ktorých aktívne prednášal, 

viedol odborné sekcie a je autorom množstva pozvaných prednášok doma i v zahraničí. 

Najmenej 30-krát bol členom organizačných a vedeckých výborov domácich 

a medzinárodných konferencií. Celkom 7-krát bol prezidentom kongresov. Je zakladateľom 



Letnej školy hepatológie, organizovanej Slovenskou hepatologickou spoločnosťou SLS, ktorá 

už má za sebou celkom 8 úspešných ročníkov. 

 

 Zaviedol viacero inovatívnych postupov vo vedeckej a klinickej praxi (v roku 1992 

spoluzakladateľ Jednotky intenzívnej metabolickej starostlivosti na 1. internej klinike FNsP a 

LF UPJŠ v Košiciach), v roku 1993 založil Centrum pre diagnostiku a liečbu vírusových 

hepatitíd na 1. internej klinike FNsP a LF UPJŠ v Košiciach, kde v roku 1996 založil aj 

hepatologickú ambulanciu a v roku 1999 zaviedol totálnu parenterálnu výživu v ambulantných 

podmienkach pre pacientov z bývalého východoslovenského kraja. 

 

 Bol riešiteľom 6 VEGA grantov (z toho v jednom prípade vedúcim riešiteľom). Bol aj 

riešiteľom grantu „Grant International Visegrad fund: Scientific and technological cooperation 

project“. V roku 2011 navrhol a stal sa vedúcim projektu HepaMeta, ktorý mapoval výskyt 

chorôb pečene a metabolického syndrómu v rómskej segregovanej populácii 

(HepaMeta – Prevalence of Hepatitis B/C and Metabolic Syndrome in Population Living in 

Separated and Segregated Roma Settlements). Jednoznačný úspech projektu dokumentuje 

doposiaľ 19 publikovaných prác v časopisoch, evidovaných v databáze Current  Contents. Bol 

aj hlavným výskumníkom  (Principal Investigator) v 9 medzinárodných klinických štúdiách. 

 

 Opakovane bol členom habilitačných a inauguračných komisií. Je pravidelným 

recenzentom pre 8 časopisov registrovaných v databáze Current Contents (s IF nad 1,0). Okrem 

toho recenzoval 5 monografií. 

 

 Je členom Vedeckej rady UPJŠ LF v Košiciach. 

 

 

  ZÁVER VYMENÚVACEJ KOMISIE 

 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme konštatovať, že doc. MUDr. 

Peter Jarčuška, PhD. mim.prof. je výraznou, pedagogicky vyspelou, vedecky a odborne 

vyzretou osobnosťou s vysokým morálnym kreditom.  

 

 Na základe pozitívnych posudkov, ako aj po posúdení inauguračnej prednášky na tému 

“Pleiotropné účinky statínov pri chorobách pečene“ vymenúvacia komisia konštatuje, že doc. 

MUDr. Peter Jarčuška, PhD., mimoriadny profesor nielen spĺňa, ale vysoko prekračuje 

požadované kritériá podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.6/2005 Z. z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogického titulu profesor, ako aj kritérií platných na 

Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

 Vymenúvacia komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach vymenovať doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD., mim.prof. za 

profesora v študijnom odbore 7.1.4. Vnútorné choroby. 

 

 

Predseda:  prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., v. r. 

  profesor v odbore Vnútorné choroby  

 

 

V Košiciach, 07. 12. 2016 


