
S P R ÁV A   A   N Á V R H 

inauguračnej komisie, ustanovenej dekanom  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 

Lekárskej fakulty v Košiciach k inaugurácii 

doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. 

docenta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP v Košiciach,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. sa narodil v roku 1972, po maturite študoval v rokoch  1990-

1996 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach v študijnom programe 

všeobecné lekárstvo a po jej úspešnom ukončení získal titul MUDr.  

Od ukončenia štúdia pracuje ako lekár na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF 

a UNLP: v rokoch 1996-2005 ako sekundárny lekár, v rokoch 2005-2009 ako odborný asistent 

a od roku 2009 ako docent.   

 

Kvalifikačné predpoklady.  

V roku 1999 vykonal atestáciu z odboru vnútorné lekárstvo I. stupňa, v roku 2002 atestáciu z 

odboru prenosné choroby a v roku 2016 špecializačnú skúšku zo zdravotníckeho  manažmentu 

a financovania  

V roku  2001 absolvoval odbornú stáž na Oddelení gastroenterológie a hepatológie na  Klinike 

pre vnútorné choroby, Univerzita Innsbruck v Rakúsku.  

Vedecký titul PhD. získal 13.10.2004 vo vednom odbore 51-05-9 vnútorné choroby na 

Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

Vedecko-pedagogický titul docent získal po úspešnej obhajobe habilitačnej práce: Niektoré 

aktuálne problémy infekcií vyvolaných novšími hepatotropnými vírusmi dňa 15.novembra 

2009 v študijnom odbore 7.1.4 vnútorné choroby na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.  

Pred podaním inauguračného spisu pracoval Doc. MUDr. Pavol Kristian PhD. v pozícii lekára 

v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura 19 rokov a 319 dní.  

 

Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti.  

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. vykázal kontinuálnu pedagogickú činnosť na UPJŠ LF ku 

dňu odovzdania inauguračného spisu v rozsahu 17 rokov a 46 dní, z toho od získania titulu 

docent 12 rokov a 162 dní kontaktnej výučby v rámci plnenia svojho 100% pracovného úväzku 

na UPJŠ LF.  

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. v posledných piatich rokoch vyučoval nasledovné predmety:  



- Infektológia: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 5. 

ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku.  

- Infektológia: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 4. 

ročníka doktorského študijného programu zubné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku.  

- Tropická medicína: vedenie praktických cvičení z vybraných kapitol študentov 5. 

ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku.  

- Ošetrovateľstvo v infektológii: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu ošetrovateľstvo, výučba 

v slovenskom jazyku.  

- Infektológia a tropické choroby 1: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo, 

výučba v slovenskom jazyku.  

- Infektológia a tropické choroby 2: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo, 

výučba v slovenskom jazyku.  

- Infektológia a nozokomiálne nákazy: vedenie praktických cvičení a prednášok z 

vybraných kapitol študentov 2. ročníka magisterského študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku.  

- Lekárska vakcinológia: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol 

študentov 2. ročníka magisterského študijného programu verejné zdravotníctvo, výučba 

v slovenskom jazyku.  

Bol členom 

- komisie pre štátnu skúšku v študijnom programe všeobecné lekárstvo, predmet 

pediatria, v slovenskom a anglickom jazyku,  

- komisie pre štátnu skúšku v študijnom programe zubné lekárstvo v anglickom jazyku, 

predmet interná medicína,  

- komisie pre obhajobu diplomových prác v študijnom programe všeobecné lekárstvo v 

slovenskom a anglickom jazyku,  

- komisie pre obhajobu diplomových prác v študijnom programe zubné lekárstvo, 

predmet interná medicína v slovenskom a anglickom jazyku.  



Doc. MUDr. Pavol Kristian je členom Rady študijných programov v študijnom odbore 

Všeobecné lekárstvo pre študijný program Epidemiológia, III. stupeň štúdia, UPJŠ LF. 

Bol vedúci 10 diplomových prác a oponent 9 diplomových prác študentov odboru Všeobecné 

lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku na  UPJŠ LF. 

Od roku 2018 pôsobí vo funkcii prodekana pre štúdium v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo v anglickom jazyku 

Je autorom a spoluautorom 3 vysokoškolských učebníc v rozsahu 5,1 autorského hárka. 

Celkový počet pedagogických výstupov je 49. Vysoko prekročil doporučený počet odučených 

hodín od získania titulu docent (336). 

Inaugurant je pozitívne hodnotený študentmi, čo potvrdzujú aj pravidelné študentské evaluácie. 

 

Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej práce.  

Vo vedecko-výskumnej práci sa doc. MUDr. Pavol Kristian PhD. zameriava epidemiológiu, 

diagnostiku a klinické aspekty chronických vírusových hepatitídy.  

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. je autorom a spoluautorom 107 vedeckých prác, v 32 z nich 

bol prvým alebo korešpondujúcim autorom. Publikoval 30 prác s  IF (v 6 prípadoch bol 

v pozícii prvého alebo korešpondujúceho autora). Jeho úhrnný IF je v pozícii prvého alebo 

korešpondujúceho autora 13,47 (požadované najmenej 7,5).  

Ohlasov, uvedených v citačných databázach WoS, SCOPUS je ku dňu 25.9.2022 spolu 1251, 

čím vysoko prekračuje požadované minimum 50 ohlasov. Doc. MUDr. Pavol Kristian má h-

index 13 podľa databázy Scopus. Dokumentovaných je 185 vedeckých aktivít (požadovaných 

je 30). 

Doc. MUDr. Pavol Kristian bol 1x vedúci riešiteľ projektu APVV, 2x vedúci riešiteľ 

grantových úloh VEGA MŠ SR a SAV , 1x zástupca vedúceho riešiteľa grantovej úlohy VEGA 

MŠ SR a SAV, 8x spoluriešiteľ grantových úloh VEGA MŠ SR a SAV, 4x spoluriešiteľ 

štrukturálnych projektov, 2x spoluriešiteľ ďalších vedeckých projektov,  2x riešiteľ vedeckých 

projektov na UPJŠ LF (EPID, HepaMeta). 

Všetky relevantné výskumy uchádzača prešli príslušnými etickými komisiami a recenznými 

konaniami. 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. sa výraznou mierou podieľa na vytváraní vlastnej vedeckej 

školy. Bol školiteľom 5 doktorandov, dvaja doktorandi úspešne ukončili doktorandské štúdium 

a získali titul PhD; traja doktorandi úspešne absolvovali dizertačnú skúšku. Bol oponent 3 

dizertačných prác a jednej habilitačnej práce, Bol recenzent mnohých prác v významných 

karentovaných časopisoch.  



Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. je  

 člen výboru a vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti infektológov SLS od roku 2007  

 člen výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS od roku 2011  

 člen Vedeckej rady UPJŠ LF od r. 2018  

 krajský odborník MZ SR pre Košický samosprávny kraj v odbore Infektológia od roku 

2020  

 zakladajúci člen iniciatívy Central European Hepatologic Collaboration CEHC), ktorá 

spája odborníkov z 5 európskych krajín  

 člen redakčnej rady časopisu Trendy v hepatológii  

 guest editor pre časopis Diagnostics (IF 3,992, JCR: Q2 - Medicine, General & 

Internal): Viral Hepatitis: Diagnosis and Management 

Doc. MUDr. Pavol Kristian PhD bol člen v programových výboroch konferencií 

organizovaných Slovenskou spoločnosťou infektológov SLS a Slovenskou hepatologickou 

spoločnosťou SLS – spolu viac ako 20 konferencií. 

Výsledky vedeckej práce inauguranta sú vzhľadom na miesto pôsobenia a jeho vek excelentné.  

Doc. MUDr. Pavol Kristian je špičkovým odborníkom v oblasti chronických vírusových 

hepatitíd z národného aj medzinárodného aspektu.  

Inauguračný spis doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. posúdila Rada odboru habilitačného 

a inauguračného konania študijného odboru všeobecného lekárstva 27. apríla 2022 a odporučila 

pokračovanie inauguračného konania.  

Inauguračný spis doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. posúdili oponenti: prof. MUDr. Ján Murín 

CSc.; prof. MUDr. Peter Galajda CSc. a prof. MUDr. Gabriel Valočik PhD. Všetci traja 

oponenti po preštudovaní inauguračného spisu odporučili pokračovanie inauguračného 

konania.  

 

Záver inauguračnej komisie. 

Inauguračná komisia po zhodnotení osobných vlastností  doc. MUDr. Pavla Kristiana PhD., 

jeho dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej 

činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu 

inauguračnej prednášky na tému „Aktuálny  pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu 

vírusovej hepatitídy B“ 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 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/246/20190901


získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte 

v Košiciach.  

Inauguračná komisia po preštudovaní inauguračného spisu a zhodnotení inauguračnej 

prednášky na tému „Aktuálny  pohľad na epidemiológiu, diagnostiku a liečbu vírusovej 

hepatitídy B“ konštatuje, že doc. MUDr. Pavol Kristian 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, aby inauguračné konanie doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. v odbore 

habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby bolo ukončené udelením 

vedecko-pedagogického titulu profesor.  

  

V Košiciach, 27.09.2022 

 

Predseda inauguračnej komisie: prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. ............................... 

 

Členovia inauguračnej komisie: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc. ........ONLINE.......... 

prof. MUDr.Viera Kupčová, CSc. ........ONLINE.......... 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc. ........ONLINE.......... 

 

Oponenti:    prof. MUDr. Peter Galajda, CSc. ............................... 

prof. MUDr. Ján Murín, CSc. ........ONLINE.......... 

prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD. ............................... 
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