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Váž. pán 

Prof. MUDr. Daniel Pella. PhD. 

Dekan  LF UPJŠ  a predseda vedeckej rady  

Košice 

 

Vec: Posudok na inauguračný materiál  Doc. MUDr. Petra  Jarčušku, PhD, 

mim. prof.  LF  UPJŠ v Košiciach . 

 
 

Vážený pán dekan, vážený pán predseda vedeckej rady 

 

po preštudovaní  inauguračného spisu Doc. MUDr. P. Jarčušku, PhD., min. prof LF 

UPJŠ , si Vám dovoľujem zaslať nasledovný oponentský posudok.: 

 

A) Pedagogická činnosť: 

 

Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD,  pracuje v zdravotníctve od roku 1987 najprv  ako 

sekundárny lekár  na I. internej klinike LF UPJŠ. Od roku 2002 prestúpil do školstva  ako 

odborný asistent, do roku 2004. Od r. 2005   ako docent a od r. 2014 ako mimoriadny 

profesor.   Súvislú pedagogickú prax vykonáva od  roku 1992 doteraz , čo predstavuje spolu   

24 rokov.  V rámci výučby viedol praktické cvičenia  z predmetu  Interná propedeutiky 

a a Interná medicína, pre študentov  všeobecného  a zubného lekárstva.  Okrem toho viedol  

semináre aj v odbore  Klinická farmakológia  a vo voliteľnom predmete  Symptómy interných  

chorôb.  V študijnom  programe Ošetrovateľstvo  viedol  predmet Klinická výživa pre 

ošetrovateľstvo. Prednáša našim študentom v slovenskom a zahraničným študentom medicíny 

v anglickom jazyku .  Ďalej viedol  a vedie  voliteľné predmety a to gastroenterológia, 

hepatológia a bol aj školiteľom pre viaceré krúžky  ŠVOČ.  Bol vedúcim diplomových prác  

14  študentom. . Celkove jeho pregraduálna pedagogická činnosť  spĺňa a vysoko prekračuje 

požadovaných 10 rokov kontinuálnej pedagogickej činnosti.  

Okrem pregraduálnej výučby sa zúčastňuje  pravidelne aj výučby postgraduálnej. Je 

vyučujúcim predmetov gastroenterológia, hepatológia  v doktorandskom štúdiu v odbore 7.1.7 

vnútorné choroby.,  Je členom  odbornej komisie  akreditovaného študijného odboru 

doktorandského štúdia 7.1.4 vnútorné choroby  na LF UPJŠ,  a členom  skúšobných komisií 

v špecializačnom odbore Vnútorné lekárstvo LF Bratislava,  Gastroenterológie na JLF UK 

v Martine a Hepatológie na LF SZÚ Bratislava.  

 Pod jeho vedením ukončili  4 lekári  doktorandské  štúdium a tč pripravuje ďalších  4 

ašpirantov.   Pravidelne sú zúčastňuje doktorandských  konaní ako oponent.  

Pravidelne  sa zúčastňuje  svojimi prednáškami na celoštátnom postgraduálnom Gastro 

hepatologickom podujatí  tzv.  Gastrofóre.  Je výborný prednášateľ. Jeho prednášky  majú 

nielen vysokú odbornú , ale aj didaktickú úroveň a vedia zaujať. 

Záver: Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD., spĺňa všetky  kritéria UPJŠ kladené na 

pedagogiku na ukončenia inauguračného konania. 

 

 



 

B) Vedecko výskumná činnosť: 

 

Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD , získal  vedecko akademickú hodnosť PhD  

v odbore  51-05-9  Vnútorné choroby v roku  2001 za prácu : Monitorovanie pacienbtov so 

zlyhaním pečene..                        „ 

Jeho vedecko výskumná činnosť  bola  a je zameraná hlavne na problematiku  

diagnostiky a liečby závažných ochorení pečene. Habilitačnú prácu venoval  problematike: 

Hepatorenálneho syndrómu. Habilitačnú prednášku mal na tému:  Ascites pri cirhóze pečene 

a jeho komplikácie. Habilitáciu úspešne absolvoval v roku 2004 a v roku 2005 bol 

vymenovaný za docenta v odbore  Vnútorné choroby. 

 Venoval sa aj  významu správnej výživy takýchto kriticky ohrozených pacientov..  

 Je jedným z priekopníkov  racionálnej  parenterálnej aj enterálnej výživy.   Na tieto témy  

participoval vo viacerých VEGA grantoch  (4) a bol vedúcim 1 a zástupca vedúceho v ďalšom  

grante.  Bol aj riešiteľom medzinárodného vedeckého grantu  v rámci  Vise Grádu.   

V 9 klinických štúdiách  pôsobil ako vedúci týchto štúdii.   

Záver: Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD,, mim. prof,  spĺňa  požiadavky kladené na 

ukončenie inauguračného konania v oblasti vedy a výskumu. 

 

 

 C: Odborná činnosť:  

 

 Menovaný ukončil  LF UPJŠ v Košiciach v roku 1987 s vyznamenaním a za priemer 

1,00 získal cenu Rektora UPJŠ. V roku  1990  urobil  Atestáciu  1. St. v odbore Vnútorné 

lekárstvo v roku 1996  atestáciu II. St. v odbore Vnútorné lekárstvo  v roku 2002 Atestáciu 

v odbore Hepatológia. “Diplom o špecializácii v odbore hepatológia.“  

Od roku 1987 do roku 1992 vykonával prácu  sekundárneho lekára a lekára  Intenzívnej 

metabolickej  jednotky.  Od roku 1992 už ako vedúci lekár Jednotky intenzívnej metabolickej 

starostlivosti na úväzok 0,25.( Bol spoluzakladateľom tejto  Jednotky intenzívnej 

starostlivosti).   Od roku 2005 vykonáva  ten istý úväzok už vo funkcii docenta do roku 2014.  

V hepatológii, ktorej zasvätil  svoju  odbornú , ale  aj vedecko výskumnú a publikačnú 

činnosť sa venoval problematike  epidemiológie  a diagnostiky  vírusových hepatitíd,  non-

alkoholovej  steatózy pečene a  komplexnému manažmentu  pacientov  s cirhózou pečene . 

Významný podiel práce  realizoval v zavedení a zdokonalení  intenzívnej parenterálnej  aj 

enterálnej  výživy pacientov   s  ochorením pečene v kritickom stave. .  

 Záver: Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD,, mim. prof,  spĺňa  kvantitatívne  aj 

kvalitatívne požiadavky odbornej činnosti na ukončenia inauguračného konania. Už viac 

rokov patrí medzi našich najvýznamnejších hepatológov.  

 

 D. Publikačná a prednášková aktivita a citačné ohlasy : 

 

 2 kapitoly  vo vedeckých monografiách,  

 3   kapitoly  vo vysokoškolských učebniciach.   

28  prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

2    vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

18  vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch 

53  vedeckých prác  v ostatných domácich  časopisoch  

5    vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných  v detabázach Web of Science, 

alebo SCOPUS  



Veľké množstvo  abstraktov  z pozvaných zahraničných aj domácich  vedeckých a odborných 

podujatí  

2   skriptá a učebné texty, 

2   odborné práce v zahraničných časopisoch 

46  odborných prác v domácich časopisoch.  

 

 184  prednášok , ktoré  predniesol ako 1. autor  

 

Štatistika ohlasov: 

 

168  ohlasov v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of 

Science a databáze SCOPUS                                          

16 ohlasov  v domácich publikáciách  registrovaných v citačných indexoch  

16 ohlasov v zahraničných publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch 

42 ohlasov v domácich publikáciách  neregistrovaných v citačných  indexoch 

 

Celkovo  má 242 citačných ohlasov  

 

 Z á v e r :  Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD,, mim. prof,  spĺňa   a  aj prekračuje 

požiadavky na ukončenia inauguračného konania  v oblasti  publikačnej a  prednáškovej  

činnosti ako  aj v počtoch ohlasov na jeho publikačnú činnosť. 

 

 

Záverečné hodnotenie: Doc. MUDr. Peter  Jarčuška, PhD,, mim. prof,   je nielen 

kvalitný odborník, lekár, ale aj skúsený  a výborný pedagogický pracovník s bohatou 

vedecko výskumnou,  ako   i prednáškovou a publikačnou činnosťou.   Nakoľko spĺňa 

všetky požiadavky a kritéria Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na ukončenie 

inauguračného konania, odporúčam, aby mu bol udelený titul  

 

 „ p r o f e s o r „  

 vo vednom  odbore   Vnútorné choroby   

 

  

 

V Martine dňa  14. 11. 2016     Prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc., 

      Prednosta Internej kliniky Gastroenterologickej 

JLF UK a UN  Martin 


