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Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul 

a vedecká hodnosť  

doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 

Dátum a miesto narodenia  1972, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

1990-1996   všeobecné lekárstvo, MUDr.  

– UPJŠ LF v Košiciach 

2004     Vedecká hodnosť PhD. – UPJŠ LF  

v Košiciach, odbor vnútorné choroby 

2009     Habilitácia vo vednom odbore 

vnútorné lekárstvo – UPJŠ LF v Košiciach 

Ďalšie vzdelávanie  

1999 Atestácia z odboru vnútorné lekárstvo  

I.stupeň 

2002 Nadstavbová atestácia z odboru 

prenosné choroby 

2016 Zdravotnícky manažment a 

financovanie – nadstavbová atestácia 

Október 2001: odborná stáž, Oddelenie 

gastroenterológie a hepatológie, Klinika pre 

vnútorné choroby, Univerzita Innsbruck, 

Rakúsko 

Priebeh zamestnaní  

2005 – doteraz   Lekárska fakulta UPJŠ  

         2018 – doteraz    prodekan pre štúdium 

v študijnom programe všeobecné lekárstvo v 

anglickom jazyku 

         2010 – doteraz    docent 

         2005 – 2010        odborný asistent 

1996 – doteraz   Univerzitná nemocnica L. 

Pasteura Košice (UN LP)  

         2002 – doteraz    infektológ  

         1996 – 2002        sekundárny lekár 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

Klinika infektológie a cestovnej medicíny 

UPJŠ LF a UNLP – výučba: 

1. Infektológia: vedenie praktických cvičení 
a prednášok z vybraných kapitol 
študentov 5. ročníka doktorského 
študijného programu všeobecné 
lekárstvo, výučba v slovenskom 
a anglickom jazyku. 
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2. Infektológia: vedenie praktických cvičení 
a prednášok z vybraných kapitol 
študentov 4. ročníka doktorského 
študijného programu zubné lekárstvo, 
výučba v slovenskom a anglickom 
jazyku. 

3. Tropická medicína: vedenie praktických 
cvičení z vybraných kapitol študentov 
5. ročníka doktorského študijného 
programu všeobecné lekárstvo, výučba 
v slovenskom a anglickom jazyku.  

4. Ošetrovateľstvo v infektológii: vedenie 
praktických cvičení a prednášok 
z vybraných kapitol študentov 3. ročníka 
bakalárskeho študijného programu 
ošetrovateľstvo, výučba v slovenskom 
jazyku.  

5. 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.  

6. 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.  

7. Infektológia a nozokomiálne nákazy: 
vedenie praktických cvičení a prednášok 
z vybraných kapitol študentov 2. ročníka 
magisterského študijného programu 
verejné zdravotníctvo, výučba 
v slovenskom jazyku. 

8. Lekárska vakcinológia: vedenie 
praktických cvičení a prednášok 
z vybraných kapitol študentov 2. ročníka 
magisterského študijného programu 
verejné zdravotníctvo, výučba 
v slovenskom jazyku. 

 

Členstvo v komisiách a ostatná pedagogická 

činnosť: 

1. prodekan pre zahraničné vzťahy 
a štúdium v anglickom jazyku, 

2. člen komisie pre štátnu skúšku 
v študijnom programe všeobecné 
lekárstvo, predmet pediatria, 
v slovenskom a anglickom jazyku,  

3. člen komisie pre štátnu skúšku 
v študijnom programe zubné lekárstvo 
v anglickom jazyku, predmet interná 
medicína, 

4. člen komisie pre obhajobu diplomových 
prác v študijnom programe všeobecné 
lekárstvo v slovenskom a anglickom 
jazyku,  
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5. člen komisie pre obhajobu diplomových 
prác v študijnom programe zubné 
lekárstvo, predmet interná medicína 
v slovenskom a anglickom jazyku,  

6. člen komisie špecializačnej skúšky 
v odbore infektológia, 

7. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe angiológia, 

8. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe endokrinológia, 

9. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe infektológia, 

10. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe pneumológia 
a ftizeológia, 

11. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe vnútorné lekárstvo, 

12. lektor/školiteľ v špecializačnom 
študijnom programe pracovné lekárstvo, 

13. člen Rady študijných programov v 
študijnom odbore Všeobecné lekárstvo 
pre študijný program Epidemiológia, III. 
stupeň štúdia, UPJŠ LF 

 

Záverčné práce: 

 Vedúci 10 diplomových prác študentov 

odboru Všeobecné lekárstvo 

v slovenskom a anglickom jazyku, UPJŠ 

LF 

 Oponent 9 diplomových prác študentov 

odboru Všeobecné lekárstvo 

v slovenskom a anglickom jazyku, UPJŠ 

LF 

 Oponent 3 dizertačných prác v študijnom 

odbore Vnútorné choroby, UK Bratislava, 

Jesseniová LF v Martine 

 Oponent 1 habilitačnej práce v odbore 

Vnútorné choroby, UPJŠ LF 

Odborné alebo umelecké zameranie  infektológia, vírusové hepatitídy 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie do 

31. 1. 2022 podľa vyhlášky č. 456/2012  Z. 

z. a od 1. 2. 2022 podľa vyhlášky č. 

397/2020 Z. z.  

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách ( 1 ): 

- - Novinky v infektológii / Pavol Jarčuška ... [et 

al.]; recenzenti Katarína Holečková, Štefan 

Porubčin.. - 1. vyd. - Košice : Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. - 

214 s [10,8 AH]. - ISBN 9788081522161. 

[JARČUŠKA, Pavol (25%) - KRISTIAN, 

Pavol (20%) - PARALIČOVÁ, Zuzana (25%) 

- NOVOTNÝ, Martin (20%) - HOCKICKOVÁ, 

Ivana (8%) - MAJERNÍK, Jaroslav (2%) ] 

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských 

učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách ( 2 ): 

- Hepatitis and other hepatobiliary infections / 

Ivan Schréter, Pavol Kristián, Daniela 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/456/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2012/456/
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Franková. In: Infectious diseases according 

to the localisation. - Trnava, 2001. - S. 159-

184 [1,25 AH]. [SCHRÉTER, Ivan - 

FRANKOVÁ, Daniela - KRISTIAN, Pavol jr.] 

- Vírusy hepatitíd / Kristian P. In: Lekárska 

mikrobiológia. - Bratislava : Herba, 2019. - 

ISBN 9788089631919. - S. 561-578 [2,05 

AH].  [KRISTIAN, Pavol (100%) ] 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu  

Citácie v zahraničných a domácich 

publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze 

SCOPUS                       896 

Ostatné citácie               38 

Počet doktorandov: 

školených  

ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

ukončených:       2 

školených:          1 (po dizertačnej skúške) 

Kontaktná adresa  

 

Vajkovce 177, 044 43 pošta Budimír 

pavol.kristian1@upjs.sk 

 

 
 
 
 
V Košiciach, 28.3.2022     doc. MUDr. Pavol Kristian, PhD. 
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