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OPONENTSKÝ POSUDOK  

inauguračného spisu doc. MUDr. Jána Fedačku, PhD  k návrhu vymenovania za 

profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania  vnútorné choroby  

 

 

           Doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD, narodený v roku 1981 v Michalovciach  ukončil 

Lekársku fakultu UPJŠ  v roku 2005. V roku 2010 po  úspešnom ukončení doktorandského 

štúdia na UPJŠ LF získal titul PhD v odbore vnútorné  lekárstvo. V roku 2014 vykonal 

špecializačnú  skúšku v odbore kardiológia.V roku 2018 habilitoval v študijnom odbore 

vnútorné lekárstvo na UPJŠ LF.  V rokoch 2005-2006 pôsobil ako odborný asistent na I.  

internej klinike UPJŠ LF  a UNLP,   v rokoch    2007- 2009 na  Klinike preventívnej 

medicíny a telovýchovného lekárstva UPJŠ a UNLP, v rokoch 2009 - 2012 na  III.internej 

klinike, od roku 2012 do roku  2017 opäť na  I.internej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice. 

Od roku 2017- až po súčasnosť pôsobí na  Klinike gerontológie a  geriatrie LF UPJŠ a 

Univ. Nem. Sv.Michala MV v Košiciach ako odborný asistent a od roku 2018 vo funkcii 

docent. Zároveň pracuje od roku 2020 v Centre Klinického a Predklinického Výskumu 

MEDIPARK  UPJŠ LF Košice vo funkcii riaditeľa. Vyučuje  internú propedeutiku, internú 

medicínu a preventívne lekárstvo v študijných programoch  všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Je členom štátnicovej komisie pre vnútorné 

lekárstvo v slovenskom aj  anglickom jazyku a členom komisie pre obhajobu diplomových 

prác. Aktívne vedie  viacerých študentov pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác.  

Vo vedecko-výskumnej činnosti doc. MUDr. Jána Fedačku, PhD charakterizuje rozsiahla 

zahraničná a domáca publikačná a prednášková činnosť, ktorou  výrazne prevyšuje 

požadované kritériá. Je autorom alebo spoluautorom celkovo 27 prác  v karentovaných 

časopisoch, 13 vedeckých prác v ostatných  zahraničných časopisoch, 15 vedeckých prác 

v ostatných domácich časopisoch, 13 vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, jednej vedeckej práce 

v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 17 

vedeckých prác v zahraničných  recenzovaných vedeckých zborníkoch, a viacerých 



abstraktov publikovaných na domácich alebo zahraničných vedeckých konferenciách.  

Práce boli spolu citované 377- krát,  z toho v  databázach WoS a Scopus: 366 - krát. Je 

hlavným riešiteľom jedného VEGA grantu, spoluriešiteľom viacerých grantov VEGA, 

APVV grantu, grantu URBAN INN0, CE677,  COST- CA1612, InnoHPC, DTP1-1-260-1.1  

a zástupca hlavného riešitela, prebiehajúceho grantu: AKARDIO COVID-19.  Doc. MUDr. 

Ján Fedačko, PhD je členom mnohých odborných a expertných skupín:  International 

College of Clinical Nutrition  (člen výkonného výboru),  Interantional College of 

Cardiology (President-Elect, člen výkonného výboru), člen Slovenskej kardiologickej 

spoločnosti, člen European Society of Cardiology, American College of Cardiology, Heart 

Failure Association of the ESC,  European Association of Cardiovascular Imaging of the 

ESC. Je zároveň členom v  redakčných radách 6 zahraničných odborných  časopisov 

a recenzentom  vedeckých publikácií v 4 zahraničných časopisoch. Scientometricky spĺňa 

požiadavky kladené na vedecko-pedagogické hodnosti profesora.  Doc. MUDr. Ján 

Fedačko, PhD. sa osvedčil aj ako pedagóg, systematicky sa venuje  pregraduálnej 

pedagogike na LF, vychoval jedného doktoranda a pracuje s ďalšími šiestimi, pričom dvaja 

z nich už úspešne vykonali dizertačnú skúšku. Vedie výučbu medikov v celom rozsahu.  

Na základe vyhodnotenia inauguračného spisu a informácií z odborných kruhov som dospela k 

názoru, že doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. je v slovenskej a zahraničnej kardiologickej 

spoločnosti uznávaná  vedecká osobnosť. Doc. MUDr. Jána Fedačku, PhD. si vážim ako 

organizačne mimoriadne  schopného popredného odborníka v kardiológii. Je  výborný 

pedagóg, erudovaný vedecko-výskumný pracovník. Je vyhranenou a uznávanou  osobnosťou, 

preto odporúčam jeho vymenovanie za profesora v odbore habilitačného  a inauguračného 

konania Vnútorné choroby.   

 

Záver: doc. MUDr. Ján Fedačko, PhD. spĺňa a vo väčšine kritérií vysoko prekračuje 

kritériá požadované  na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného 

konania vnútorné  choroby na UPJŠ LF v Košiciach.   
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