
Oponentúra 

 

inauguračného spisu doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD.  z I. internej kliniky 

UPJŠ LF v Košiciach - návrh na vymenovanie za profesora v študijnom odbore  

7.1.4. Vnút.choroby 

 

Spectabilis  (Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.),  

 

preštudoval som dodaný spisovný materiál:  

 

1/ Životopis  

 habilitačná prednáška (odbor Vnútorné choroby v r.2004 Košice) 

 mimoriadny profesor (r.2014,  Košice) 

 člen Vedeckej rady LF (2015, Košice) 

 pedagogická činnosť (kontinuálne od r.1992) 

 člen Skúšobnej komisie (Int.med., hepatológia, gastroenterológia) (Bratislava, Martin) 

 vedecká činnosť, granty, projekty, klinické štúdie 

 školiteľ, oponent/recenzent 

 odborné spoločnosti, redakčné rady, organizácia konferencií 

 inovatívne postupy vo vedeckej a klinickej praxi 

 ocenenia  

2/  Predseda Internistickej sekcie SLK (od 1.3.2015 – 28.2.2019) 

3/  CV – vzdelávanie, zamestnanie, pedagogika, publikácie 

- habilitačná prednáška (7.1.4) – 2004 

- atestácie: Interná (1990, 1996), hepatológia (2002) 

- od r. 1987 je na I. internej klinike LF v Košiciach : od 2014 mimoriadny  profesor  

- podrobne opis pedagogickej činnosti 

- publikácie (spoluautor monografie, učebnica, skriptá), 249 citácií (184 vo WoS  

a Scopus) 

- doktorandi (ukončené) : 4 

- diplomy (atestácie, docent) 

- pracovný pomer na LF v Košiciach, úväzok 1.0 nepretržite od 15.10.1992 

- publikačná činnosť: spolu 229, dostatočná,  ohlasy: spolu 242 

       4/  Výstupy pre prax 

- koncepcia liečby zlyhania pečene 

- zavedenie parenterálnej a enterálnej výživy do nemocničnej a ambulantnej praxe 

u pacientov s internými ochoreniami 

- založenie hepatologickej ambulancie 

- štúdia HepaMeta (choroby pečene u Rómov) 

- jednotka intenzívnej starostlivosti na I. internej klinike  LF Košice 



- centrum  pre diagnostiku / liečbu vírusových hepatitíd na I. internej klinike 

      LF Košice 

        

       5.  Prehľad plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom       

           odbore 7.1.4. Vnútorné choroby 

 

- kritériá nielen spĺňa, ale ich prevyšuje 

        

      6.   Recenzie, prednášky ( u: 184, nie sponyorované farmaceutickým výrobcom)  

     7.   Ďalší spis: zoznam najvýznamnejších prác (Košice, sept.2016) 

 

   Záver :  

    doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD spĺňa kritériá  (prekračuje ich) pre vymenovanie 

    za profesora Internej medicíny (podľa kritérií LF v Košiciach)  

    Doporučujem vymenovanie  za profesora Internej medicíny.  

     

    Ďakujem, že som mohol spis študovať. 

 

    V Bratislave 8.11.2016 

                                                                                       Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 

                                                                               I. interná klinika LF UK a UN Bratislava 

 

     

                

 


