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SPRAVA A NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

inauguračné konanie doc. MUDr. Jána Fedačka, PhD. 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

 

Meno uchádzača 

o inauguračné konanie:  doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. 

 

Pracovné zaradenie uchádzača: docent na Klinike geriatrie a gerontológie UPJŠ LF 

a Nemocnice sv. Michala, a.s. v Košiciach a riaditeľ vedecko-

výskumného centra MEDIPARK UPJŠ LF Košice 

 

Odbor habilitačného 

a inauguračného konania:  Vnútorné choroby 

 

Predseda inauguračnej komisie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 

Členovia inauguračnej komisie: prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

prof. MUDr.Ján Piťha, CSc., FIUA 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD. 

 

Oponenti:    prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc. 

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH 

 

Inauguračná komisia schválená VR UPJŠ LF dňa: 24. mája 2022 

 

Inauguračná komisia vymenovaná dňa:  25. mája 2022 

 

Téma inauguračnej prednášky: Koniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe 

dyslipidémií 

 

Miesto, dátum a čas  

inauguračnej prednášky:  27.09.2022 o 7.30 hod. 

 

Miesto, dátum a čas zasadnutia 

inauguračnej komisie: Košice, poslucháreň č. 4, hybridné zasadnutie 

27.09.2022 o 9.15 hod 

 

Miesto zasadnutia inauguračnej komisie:  Košice, hybridné zasadnutie 

 

Predstavenie uchádzača 

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD sa narodil 24. januára 1981 v Michalovciach. Po skončení štúdia na 

Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach nastúpil v roku 1999 na lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach 

v odbore všeobecné lekárstvo, ktorú ukončil ako doktor medicíny v roku 2005. Doktorandské štúdium 

na tému: „Negatívne pleiotropné účinky statínov a terapeutické možnosti ich ovplyvnenia“ na LF 

UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2010 a habilitačné konanie v odbore vnútorne choroby v roku 2018. 

Špecializačnú skúšku v odbore kardiológia vykonal v roku 2014 na SZU v Bratislave. Počas svojej 
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kariéry absolvoval viaceré zahraničné stáže napr. na klinike kardiológie Univerzitnej nemocnice v 

Kuopiu, Fínsko, kde sa venoval problematike dilatačných kardiomyopatií.  

  

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD pracuje ako vysokoškolský docent na Klinike geriatrie a gerontológie 

UPJŠ LF a UN Sv. Michala v Košiciach. Od roku 2020 pôsobí ako riaditeľ vedecko-výskumného 

parku MEDIPARK UPJŠ v Košiciach a zároveň je  riaditeľom košickej bunky SLOVACRIN. V 

spolupráci s TUKE v Košiciach založil výskumno-vývojové centrum bioinformatiky.  

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD je členom redakčnej rady viacerých zahraničných odborných 

časopisov, oponentom vo významných karentovaných časopisoch, aj s vysokým IF. Je členom 

národných, európskych i celosvetových odborných spoločností so zameraním na kardiológiu, 

prípadne špecificky na rôzne oblasti preventívnej kardiológie. V rámci International College of 

Cardiology aktuálne pôsobí vo výkonnom výbore spoločnosti v pozícii President Elect.  

 

Pravidelne organizuje vedecké medzinárodne podujatia pod záštitou Int. College of Cardiology, resp. 

Semináre o Inováciách v kardiológií. Je hlavný organizátor medzinárodného kongresu International 

Congress of Cardiology and Diabetes v roku 2023 v Košiciach a hlavný organizátor kongresu World 

Congress of Echocardiography and Cardiac Imaging of International Society of Cardiovascular 

Ultrasound, Kosice, 2024 v Košiciach, 2014.   

 

 

Preskúmanie splnenia kritérií inauguračného konania 

 

Inauguračná komisia dňa 21.06.2022 preskúmala splnenie kritérií inauguračného konania doc. 

MUDr. Jána Fedačka, PhD. a vypracovala podľa Časti V, Čl. 20, ods. 1 Rozhodnutia rektora UPJŠ č. 

1/2021, ktorým sa upravuje postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov profesor a docent na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach stanovisko 

k splneniu požadovaných kritérií. 

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača 

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. preukázal veľmi dobrý prehľad v prednášanej problematike. Na 

prednášku boli pozitívne ohlasy zo strany diskutujúcich. Na vznesené otázky v rámci diskusie  

inaugurant odpovedal pohotovo, vecne a fundovane, čo potvrdzuje jeho veľmi dobrý prehľad v danej 

problematike. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej alebo umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača, 

(vrátane spätnej väzby od študentov na jeho pedagogickú činnosť), dodržiavania etických 

štandardov v oblasti integrity výskumu 

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. vykázal kontinuálnu pedagogickú činnosť na UPJŠ LF ku dňu 

podania žiadosti v rozsahu 12 rokov a 56 dní, z toho od získania titulu docent 4 roky kontaktnej 

výučby v rámci plnenia svojho 100% pracovného úväzku na UPJŠ LF  v slovenskom a anglickom 

jazyku. Je autorom a spoluautorom vysokoškolskej učebnice v rozsahu 6,01 autorského hárka. 

Celkový počet pedagogických výstupov je 90. Inaugurant je pozitívne hodnotený študentmi, čo 

potvrdzujú aj pravidelné študentské evaluácie. 

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. je autorom a spoluautorom 122 výstupov tvorivej činnosti, z toho        

93 in extenso, v 23 z nich bol prvým alebo korešpondujúcim autorom. Publikoval 36 prác 

s požadovaným IF (v 7 prípadoch bol v pozícii prvého alebo korešpondujúceho autora). Jeho úhrnný 
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IF je v pozícii prvého alebo korešpondujúceho autora 12,161 (požadované najmenej 7,5). Ohlasov, 

uvedených v citačných databázach WoS, SCOPUS je spolu 366 (celkovo 377), čím vysoko 

prekračuje požadované minimum 50 ohlasov. 

 

Je hlavným riešiteľom, resp. zástupcom hlavného riešiteľa alebo riešiteľom mnohých grantov, 

z ktorých viaceré boli získané na európskej úrovni. Vyzdvihnem AKARDIO-COVID (zástupca 

hlavného rieišteľa), hlavný riešiteľ VEGA grantu, spoluriešiteľ ďalších VEGA a APVV grantov, 

ďalej grantov URBAN INN0, CE677, COST-CA1612, InnoHPC, DTP1-1-260-1.1. 

 

Všetky relevantné výskumy uchádzača prešli príslušnými etickými komisiami a recenznými 

konaniami. 

 

Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. sa výraznou mierou podieľa na vytváraní vlastnej vedeckej školy 

v oblasti inauguračného vymenovania, kde je školiteľom 6 doktorandov, jeden už pred časom ukončil 

štúdium a v blízkej budúcnosti by mal úspešne zavŕšiť svoje habilitačné konanie. Pôsobil aj ako 

oponent viacerých dizertačných a habilitačných prác, mnohých prác vo významných karentovaných 

časopisoch, aj s vysokým IF. Je členom národných, európskych i celosvetových odborných 

spoločností so zameraním na kardiológiu, prípadne špecificky na rôzne oblasti preventívnej 

kardiológie. V rámci  International College of Cardiology aktuálne pôsobí vo výkonnom výbore 

spoločnosti v pozícii President Elect. Je spolutvorcom niekoľkých odporúčaní pre prevenciu 

kardiovaskulárnych ochorení, najmä v rámci International Lipid Expert Panel Group, o čom svedčia 

viaceré často citované publikácie. Od roku 2020 pôsobí UPJŠ v Košiciach ako riaditeľ vedecko-

výskumného parku MEDIPARK.  

 

Tajné hlasovanie k vypracovaniu návrhu inauguračnej komisie 

 

Inauguračná komisia v súlade s Časťou V., Čl. 20, ods. 3) Rozhodnutia rektora č. 1/2021 zhodnotila, 

priebeh inauguračnej prednášky, inauguračného konania a plnenie kritérií pre inauguračné konanie 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania a vypracovala odporúčanie schváliť návrh 

na vymenovanie doc. MUDr. Jána Fedačka, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

Nasledovalo online hlasovanie o predloženom návrhu prostredníctvom aplikácie ADoodle: 

Výsledok hlasovania inauguračnej komisie: 
Počet členov inauguračnej komisie a oponentov: 7 

Počet hlasujúcich:    7 

Hlasovali za:    7 

Hlasovali proti:    0 

Zdržali sa:    0 

Nehlasovalo:     0 

 

Na základe kladného výsledku hlasovania o návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Jána Fedačka, PhD. 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby inauguračná 

komisia prijala 
 

u z n e s e n i e :  
 

Inauguračná komisia po zhodnotení osobných vlastností doc. MUDr. Jána Fedačka, PhD., jeho 

dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, ako aj 
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na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému 

„Koniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií“ konštatuje, že ide o 

významného odborníka, vysoko erudovaného po stránke teoretickej aj klinickej, ktorý spĺňa 

podmienky na inauguráciu podľa Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, 

Lekárskej fakulte v Košiciach.. 

 

Záver inauguračnej komisie  

 

Inauguračná komisia po preštudovaní inauguračného spisu a zhodnotení inauguračnej prednášky na 

tému „Koniec statínov, alebo začiatok ich konca? Inovácie v liečbe dyslipidémií“ konštatuje, že doc. 

MUDr. Ján Fedačko, PhD. vo všetkých kritériách vysoko prekračuje požiadavky na získanie titulu 

profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby na UPJŠ LF v Košiciach. 

Inauguračná komisia odporúča Vedeckej rade UPJŠ LF v Košiciach vymenovať doc. MUDr. Jána 

Fedačka, PhD. za profesora  v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

 

V Košiciach dňa 27. septembra 2022 

 

INAUGURAČNÁ KOMISIA: 

 

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – predseda 

II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a.s., Košice  .................................................. 

 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. 

I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin      .................................................. 

 

prof. MUDr. Ján Piťha, CSc., FIUA 
Laboratoř pro výskum aterosklerozy/Klinika kardiologie    MS TEAMS 

IKEM Praha, Česká republika                           .................................................. 

 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, PhD. 
III. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava   .................................................. 

 

 

OPONENTI: 

 

prof. MUDr. Michal Vrablík, PhD. 

III. interní klinika – klinika endokrinologie     MS TEAMS 

a metabolismu 1. LF UK, Praha                                                       .................................................. 

 

prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.      MS TEAMS 

III. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava                                  .................................................. 

 

prof. MUDr. Želmíra Macejová, PhD.     MS TEAMS 

I. interná klinika UPJS LF a UNLP, Košice                                     .................................................. 


