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OPONENTSKÝ  POSUDOK 

 

na inauguračný spis doc. MUDr. P. Kristiana, PhD. z Kliniky infektológie 

a cestovnej medicíny UPJŠ LF a UNLP v Košiciach (odbor habilitačného 

a inauguračného konania Vnútorné choroby) 

 

* Ďakujem za dôveru pri tomto posudku. 

  

 

* Vlastný inauguračný spis 

 . má 377 strán, obsah: 20 položiek 

* Položky: 

1. Žiadosť o udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor – 

adresovaná predsedovi VR 

2. Súhlas dotknutej osoby (nariadenie Eur. parlamentu a rady EU – 

udelený Univerzite PJ Šafárika v Košiciach, 28. 3. 2022) 

3. Profesijný životopis (28. 3. 2022) 

- narodený: 1972 r, Košice 

- všeobecný lekár (MUDr. v KE): 1990-1996, PhD (2004), habilitácia 

(2009, vnútorné lekárstvo) 

- atestácie: I° vnút. lekárstva 1999, nadstavba z odboru prenosné 

choroby (2002 r), zdravotnícky manažment a financovanie (2016), 

odborná stáž v gastro-enterológii (Univerzita Insbruck, Rakúsko) 

- priebeh pedagogickej činnosti (Klinika infektológie a cestovnej 

medicíny): vedenie praktík i prednášanie študentom 5 r (aj v anglickom 

jazyku), 4 ročn. študentov zubného lekárstsva (aj v anglickom jazyku), 

Tropická medicína (5 ročník študenti), Ošetrovateľstvo v infektológii ( 

3 roč. bakalárskeho štúdijného programu, v slovenskom jazyku), 

Infektológia a tropická medicína (praktiká/prednášky pre 2 ročník 

bakalárskeho programu verejné zdravotníctvo), Infektológia 

 

 

 



a nozokomiálne nákazy (študenti 2 r. magisterského programu pre 

verejné zdravotníctvo|, Lekárska Vakcinológia (praktiká/prednášky 2 

ročn. študentov magisterského programu verejného zdravotníctva).  

Ďalej členstvo v komisiách a ostatná pedagogická činnosť: prodekan 

pre zahraničné vzťahy a štúdium v anglickom jazyku, člen komisie pre 

štátnice (všeobecné lekárstvo/pediatria v slovenskom i v anglickom 

jazyku – ale aj v programe pre zubné lekárstvo v predmete interná 

medicína – v anglickom jazyku), člen komisie obhajoby diplomových 

prác pre všeobecné lekárstvo, pre zubné lekárstvo (aj v anglickom 

jazyku), člen komisie špecializácie - skúšky v odbore Infektológia, 

lektor/školiteľ: angiológia, endokrinológia, infektológia, pneumológia, 

vnútorné lekárstvo, pracovné lekárstvo, člen rady štúdijných 

programov (všeobecné lekárstvo – Epidemiológia III. stupeň štúdia). 

Záverečné práce: vedúci 10 diplomových prác študentov pre všeobecné 

lekárstvo (aj v anglickom jazyku), oponent 9 diplomových prác 

študentov všeobecného lekárstva, oponent 3 dizertačných prác 

(vnútorné choroby, aj pre UK Bratislava a Martin) a opnent 1 

habilitačnej práce (vnútorné choroby). 

 

 - Odborné alebo umelecké zameranie:  

  Infektológia, vírusové hepatitídy  

    ACB  Vš učebnica (domáce vydávateľstvo): Novinky   

    v infektológii 2014 r (1) 

   ACD  Kapitoly vo Vš učebniciach (Hepatitis..., Trnava 2001  

    a Vírusy... v lek. mikrobiológii, Bratislava Herba 2019) (2) 

 - Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu 

  Citácie (WoS, SCOPUS): 896, ostatné: 38 

 - Počet doktorandov: ukončených (n: 2) a školených (n: 1, po dizert.  

    Skúške) 

   4. Úradne overené kópie dokladov: VŠ vzdelanie 2. a 3. stupňa (diplom z LF 

 v Košiciach v r 1996, PhD v r. 2004)    

  5. Úradne ... titul docent (r 2009) 

   6. Kópa... atest. II st. Interné lekárstvo (1999), Prenosné choroby (2002 r), 

 Zdravotn. manažement a financovanie (r. 2016), Potvrdenie o minimálnej 

 8 r. praxi (infektológ na LF v Košiciach - 24. 2. 2022 UN L. Pasteura 

 v Košiciach). 



  7. Potvrdenie o období „v pracovnom pomere s VŠ a o rozsahu úväzku: 

 Univerzita PJ Šafárika v KE (25. 4. 2022, od 1. 2. 2005 doteraz)  

  8.  Prehľad pedagogickej činnosti na VŠ, dosiahnutých výsledkov (vo funkcii 

 docenta), potvrdený príslušným prodekanom 

- jednotky štúdijného programu (spolu 8: infektológia samotná 

i v kombinácii s tropickými ochoreniami, nozokomiálnymi nákazami, 

ošetrovateľstvom, lekárska vakcinológia) 

- zavedenie nových jednotiek štúdijného programu (kazuistické semináre 

v infektológii) 

- príprava nových štúdijných programov (ich garantovanie, učebnice, 

učebné pomôcky) 

- vedenie a oponovanie magisterských záverečných prác (10 diplomových 

prác školiteľ a 9 oponovaných diplomových prác)  

- vedenie nadaných študentov (ŠVOČ, iné) 

- predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátnice (všeobecné lekárstvo, 

pediatria, zubné lekárstvo – interná medicína), obhajoba diplomových 

prác v komisiách  (všeobecné lekárstvo aj zubné lekárstvo) 

- zahraničná spolupráca v oblasti pedagogiky 

     Dekan LF UPJŠ (prof. MUDr. D. Pella, PhD) predložil potvrdenie 

 o pedagogickej a aj o inej činnosti (členstvá rád, lektor a pod.) – spolu 13  

          činností (17. 3. 2022) 

     Zoznam záverečných prác študentov (n=10) a oponentúra iných (n= 9) 

  9. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác  

- výpis z akademickej knižnice (overené zodpovedným pracovníkom) 

- ACB  (VŠ učenice, domáce vydávateľstvo) (n: 1) 

- ACD (Kapitoly vo VŠ učevniciah, domáce vydávateľstvo) (n: 2)  

- ADC (Vedecké práce v zahran. karent. časopisoch) (n: 20) 

- ADD (Vedecké práce v domácich karent. časopisoch) (n: 4) 

- ADE (Vedecké práce v ostatných zahran. časopisoch) (n: 18) 

- ADF (Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch) (n: 53) 

- ADM (Vedecké práce v zahran. časopisoch,  databáza WoS či SCOPUS) 

 (n:4) 

- AED (Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

 monografiách) (n: 3) 

- A ďalšie (abstrakty, príspevky, knižné publikácie, dizertačné 

 a habilitačné práce). 



      A štatiska (str. 59: publikačná činnosť do r. 2021) – n: 245, potvrdené 

 Univerzitnou knižnicou 21. 3. 2022. 

  10. Prehľad ďalších indikátorov – riešených výskumných úloh, technických 

 projektov... 

- projekt APVV (1), VEGA (2 a raz zástupca), grant VEGA (8x 

spoluriešiteľ), štrukturálne projekty (4x), iné vedecké projekty (2x 

spoluriešiteľ),  projekt UPJŠ LF (2x) (28. 3. 2022, podrobne rozpísané) 

  11. Prehľad praxe a výsledkov v oblasti tvorivých činností 

 - hlavný koordinátor EPID projektu  

 - základajúci člen iniciatívy CEHC (5 krajín) 

 - organizovanie vedeckých podujatí (28. 3. 2022) 

 12. Prehľad prednášok (doma, zahraničné) 

 - spolu 175 (24 vyžiadaných) 

 - vymenované     (28. 3. 2022) 

   13. Prehľad ostatnej vedeckej a odbornej aktivity (ocenenia, členstvá 

 v redakčných radách...) 

- Česká spoločnosť infekčního lékařství 

- Člen výboru Slov. spoločnosti infektológov aj hepatol. spoločnosti 

- Člen VR UPJŠ LF Košice 

- Krajský odborník MZ SR  

- ďalšie ...   (28. 3. 2022)  

   14. Prehľad iných aktivít v oblasti vzdelávania  

- prodekan (program všeob. lekárstvo, angl. jazyk, 2018-2022), aj za 

 ERASMUS 

- člen komisie špecializovanej skúšky (Infektológia) 

- Lektor/školiteľ (6 programov)  

 (28. 3. 2022) 

  15. Prílohy ... v závislosti od odboru habilitačného a inauguračného konania 

- prehľad minim. prahových hodnôt merateľných ukazovateľov... získanie 

 titulu profesor 

 Pedagogická činnosť... 

 Tvorivá činnosť ... 

 Prevyšuje jasne požadované plnenia  

- zoznam pedagogických aktivít  (spolu 12) 

- školiteľ a oponent: 37 prác – vymenované 

- potvrdenie pedagogických aktivít (n: 8 a n: 13) dekanom 



- prehľad výsledkov vo vedeckej výchove: ukončení doktorandi (2), vo 

 výchove (1), oponovanie habilitačnej práce (1), oponovanie 

 dizertačnej práce (3)     

   (28. 3. 2022) 

- potvrdenia dekanom (doktorandské štúdia, 5 študentov; opon. posudky,  

 9 študentov;) 

- potvrdenie o tom, že bol oponentom doktorandky v Martine (dekanom) 

(3x) 

- zoznam výstupov pedagogickej činnosti: VŠ učebnice  

- doklad o vyhodnotení spätnej väzby od študentov za jeho pedag. 

 činnosť – pozitívny (prodekan potvrdil)  

- zoznam všetkých výstupov tvorivej činnosti: pôvodné vedecké práce 

 (104), ostatné vedecké aktivity (185) 

 . vymenované práce a aktivity (str. 91 – 107) 

- zoznam výstupov tvorivej činnosti: pôvodné vedecké práce v časopisoch 

 s IF (6), bez IF (26), v domácich časopisoch (18) 

- úhrný IF (13.47), riadizeľka Univerzitnej knižnice  

- ohlasy (databázy WoS, SCOPUS a inde): zoznam publikačnej činnosti 

 (str. 116 – 213) 

 . štatistika ohlasov do r. 2021 (citácie: 847 vo WoS, SCOPUS,  

  citácie spolu (i inde): 890) 

  potvrdené riaditeľkou Univerzitnej knižnice  (21. 3. 2022) 

- stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

 uchádzača (4 okruhy) 

 1/ Výskum infekcií novými hepatotropnými vírusmi TTV a SENV 

 2/ Sledovanie vplyvu genetického pozadia pacientov s chronickou 

  hepatitídou C na priebeh a úspešnosť antivírusovej liečby  

 3/ Sledovanie prevalencie a epidemických aspektov hepatitídy B 

  a C na Slovensku  

 4/ Sledovanie významu nových biomarkerov hepatitídy B pre  

  stratifikáciu rizika a manažment liečby... 

  (28. 3. 2022) 

  16. Referencie/listy popredných zahraničných odborníkov  

  - 

  17. Zoznam konkrétnych výstupov pre prax  

- príprava a oponentúra odporúčaných terapeutických postupov na 

 národnej úrovni (n: 2) 



- kapitoly v odb. knižných publikáciách (domáce vydávateľstvo, n: 2) 

- odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (n: 1) 

- príprava ostatných odborných materiálov na propagáciu problematiky 

 vírusových hepatitíd (n: 3) 

 (28. 3. 2022) 

  18.  – 

  19. Tézy inauguračnej prednášky „Aktuálny pohľad na epidemiológiu,  

  diagnostiku a liečbu vírusovej hepatitídy B“ 

 

  20. Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác, odborných prác ... 

       - spolu: 14 

  (28. 3. 2022) 

       - priložené práce (str. 221 – 377)  

        spolu 14    

 

Zhodnotenie:   

  Po preštudovaní inauguračného spisu pána docenta MUDr. P. 

 Kristiana, PhD z Kliniky Infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ LF 

 v Košiciach môžem s potešením konštatovať, že ide o vyzretého 

 odborníka (pedagóga i odborníka v infektológii v širokom zmysle slova) 

 na národnej ale i medzinárodnej úrovni. Zvláda všetky problémy 

 (pedagogické i infektologické) v tejto oblasti. Lekárska fakulta UPJŠ 

 v Košiciach získala výchovou skvelého odborníka – osobnosť.  

  Mám radosť z toho, že to môžem konštatovať. Pán. doc. MUDr. P. 

 Kristian, PhD spĺňa kritériá pre zahájenie vymenúvacieho konania 

 profesorov na UPJŠ LF v Košiciach v súlade s paragrafom 5 ods. 8 

 Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 246/2019 Z.z. 

 

 

 

      Prof. MUDr. J. Murín, CSc.  

      I. interná klinika LF UK 

      Bratislava  

      oponent 

 

 

V Bratislave, 27. 7. 2022 



 

 

 

 

 


