
 

Oponentský posudok inauguračného spisu Doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. 

na vymenovanie za univerzitného profesora v odbore „Vnútorné lekárstvo“ 

 

 

Oponent: prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD., Klinika kardiológie, UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

 

 

Inauguračný spis Doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. obsahuje podrobný súhrn aktivít, ktoré podmienili 

úspešné začatie inauguračného konania. Po preštudovaní predloženého materiálu podávam 

nasledovné hodnotenie. 

 

Pedagogická činnosť 

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. je od roku 1992 v trvalom a neprerušovanom pracovnom vzťahu 

s Lekárskou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Od začiatku svojho pôsobenia vykonáva na 

Lekárskej fakulte UPJŠ komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť na I. Internej klinike UPJŠ LF 

a UN L. Pasteura v Košiciach. V študijných odboroch vnútorné lekárstvo vedie pre slovenských 

a zahraničných študentov LF UPJŠ praktické cvičenia a prednáša vnútorné lekárstvo. Je členom 

skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky v predmete Vnútorné lekárstvo a aktívne sa podieľa aj 

na postgraduálnom vzdelávaní lekárov. 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Bohatú vedecko-výskumnú činnosť dokumentuje zoznam prednášok, publikácií, citácií jeho prác 

a pozvaných prednášok. Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. je spoluautorom jednej monografie, jednej 

učebnice a spoluautorom viacerých kapitol v učebnici Princípy internej medicíny. Je autorom 113 

pôvodných vedeckých prác, z toho 48 ako prvý alebo korešpondujúci autor, 31  vedeckých prác 

v karentovaných časopisoch, 11 vedeckých prác kategórie A ako prvý alebo korešpondujúci autor. 

Jeho práce majú bohatý citačný ohlas, 242 citácií, z toho 184 citácií v databáze WoS a Scopus. Doc. 

MUDr. Peter Jarčuška, PhD. bol, resp. je riešiteľom viacerých grantových úloh a projektov: vedúci 



jedného grantu VEGA, spoluriešiteľ 5 VEGA projektov, vedúci projektu HepaMeta a ďalších projektov. 

Je v redakčných radách viacerých časopisov a recenzoval práce pre viaceré časopisy indexované 

v databáze Current Contents. 

 

Liečebno-preventívna činnosť 

Uchádzač je vysoko erudovaný odborník vo vnútornom lekárstve, resp. hepatológii. Absolvoval 

atestácie I. a II. stupňa vo vnútornom lekárstve a špecializačnú atestáciu v odbore hepatológia. Jeho 

dominantným profesionálnym záujmom sú vírusové hepatitídy, portálna hypertenzia a nealkoholová 

steatóza pečene.    

 

Organizačná činnosť 

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. sa úspešne zapája do organizačnej práce viacerých odborných 

spoločností, o čom svedčí jeho členstvo, resp. vedenie Slovenskej hepatologickej spoločnosti, 

Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy, je spoluzakladateľom spoločnosti Central 

European Hepatological Cooperation.  

 

Vedecká škola 

 

Vedeckú školu Doc. MUDr. Petra Jarčušku, PhD. reprezentuje 5 ukončenýc doktorandov a ďalší štyria 

sú t. č. vo vedeckej výchove.  

 

Záver 

 

Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. v zmysle zákona MŠ SR č.6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedeckých titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

 

spĺňa kvalifikačné vedecko-výskumné a pedagogické podmienky nevyhnutné pre udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v študijnom odbore Vnútorné lekárstvo. 



 

Na základe vyhodnotenia inauguračného spisu a informácií z odborných kruhov som dospel k názoru, 

že Doc. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. je uznávaná vedecká osobnosť, erudovaný odborník v oblasti 

hepatológie, organizačne schopný, výborný pedagóg a nie na poslednom mieste vynikajúci človek. Je 

vyhranenou a uznávanou osobnosťou, preto odporúčam jeho vymenovanie za profesora vo vednom 

odbore Vnútorné lekárstvo. 

 

V Košiciach, dňa 17.11.2016    Prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. 

      Prednosta Kliniky kardiológie UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

   


