
Oponentský posudok k inauguračnému konaniu 

doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD., docenta na Klinike infektológie a cestovnej medicíny 

UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty a UN LP, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania vnútorné lekárstvo 

 

Oponent:  prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD., I. kardiologická klinika, UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

 

Inauguračný spis Doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. obsahuje podrobný súhrn aktivít, ktoré podmienili 

úspešné začatie inauguračného konania. Po preštudovaní predloženého materiálu podávam 

nasledovné hodnotenie. 

 

Pedagogická činnosť 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. pôsobí od roku 2005 až doteraz ako vysokoškolský učiteľ na Lekárskej 

fakulte UPJŠ v Košiciach, najprv v pozícii odborného asistenta a od roku 2010 vo funkcii docenta. 

Vedie praktické cvičenia, semináre a prednášky v slovenskom aj anglickom jazyku v predmetoch 

Infektológia a Tropická medicína. Je členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky 

v slovenskom a anglickom jazyku, členom komisie pre obhajobu diplomových prác, členom komisie 

špecializačnej skúšky v odbore infektológia a člen Rady študijných programov v študijnom odbore 

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

spise je dokladované spoluautorstvo troch vysokoškolských učebníc vydaných v domácich 

vydavateľstvách so súhrnným rozsahom v počte 5,1 autorských hárkov, čím spĺňa kritéria pre 

pedagogickú činnosť. 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Vo vedeckej činnosti sa doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. venuje problematike chronických vírusových 

hepatitíd. Jeho bohatú vedecko-výskumnú činnosť dokumentuje zoznam prednášok, publikácií 

a citácií. Publikoval spolu 104 pôvodných vedeckých prác, z toho 31 vedeckých prác v časopisoch 

s prideleným impakt faktorom, pričom v 6 z nich je prvým alebo korešpondujúcim autorom (úhrnný 

IF 13,47). Práce doc. MUDr. Kristiana, PhD. boli citované spolu 890 krát, z toho 847 krát v 

databázach Scopus alebo WoS. Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. je resp. bol 1x vedúci riešiteľ 

projektu APVV, 2x vedúci riešiteľ , 1x zástupca vedúceho riešiteľa a 8x spoluriešiteľ projektov VEGA 

a 8x spoluriešiteľ ďalších vedeckých projektov (PROBIO, PP-COVID, OPENMED a iné). 

 

Liečebno-preventívna činnosť 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. absolvoval atestácie v odbore interné lekárstvo prvého stupňa 

a špecializačnú skúšku v odbore prenosné choroby. Pracuje ako lekár na Klinike infektológie 

a cestovnej medicíny, prevažne na špecializovanej ambulancii pre chronické vírusové hepatitídy. Je 

členom výboru a vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti infektológov SLS od roku 2007, členom 

výboru Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS od roku 2011 a čestným členom České společnosti 

infekčního lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně od roku 2020. Od roku 2020 pôsobí ako 



Krajský odborník MZ SR pre Košický samosprávny kraj v odbore Infektológia. Je zakladajúcim členom 

iniciatívy Central European Hepatologic Collaboration (CEHC), ktorá spája odborníkov z 5 európskych 

krajín. 

 

Organizačná činnosť 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. absolvoval špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore 

Zdravotnícky manažment a financovanie, téma práce „Ekonomický prínos neinvazívnych 

vyšetrovacích metód v špecializovanej ambulantnej praxi“. Od roku 2018 pôsobí ako prodekan UPJŠ 

LF v Košiciach pre štúdium v študijnom programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku. 

 

Vedecká škola 

Vedeckú školu doc. MUDr. Pavla Kristiana, PhD. reprezentujú dvaja doktorandi s ukončeným 

vzdelávaním, ktorým bol školiteľom a ďalšia doktorandka, u ktorej v súčasnosti ešte prebieha 

doktorandské štúdium a úspešne absolvovala dizertačnú skúšku. 

 

Záver 

Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z.z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor 

spĺňa kvalifikačné vedecko-výskumné a pedagogické podmienky nevyhnutné pre udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania 

Vnútorné lekárstvo. 

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

že Doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. je uznávaná vedecká osobnosť, erudovaný odborník v oblasti 

infektológie, organizačne schopný, výborný pedagóg. Je vyhranenou a uznávanou osobnosťou, preto 

odporúčam jeho vymenovanie za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania 

Vnútorné lekárstvo. 

 

 

 

prof. MUDr. Gabriel Valočik, PhD.          

Prednosta I. kardiologickej kliniky, UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. 

 

V Košiciach, 06.09.2022 


