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1. Vedeckovýskumná kapacita a jej využitie na riešenie vedeckých projektov v roku 2020 

Všetci tvoriví zamestnanci Ústavu epidemiológie sú zapojení do riešenia vedeckých projektov. Na ÚE 

sa v r. 2020 riešil 1 projekt APVV, 1 projekt VEGA a 1 Horizont. 

2. Ceny za vedu, resp. iné ocenenia a vyznamenania získané zamestnancami fakulty v roku 2020 za 
výsledky vo výskume 

        — 

3. Prednášková činnosť fakulty v roku 2020 

        — 

4. Vedecké podujatia v roku 2020 
      — 

 

5. Realizačné výstupy  z riešenia  projektov,  vývoj  a transfer  technológií,  spolupráca  s praxou  a 
podnikateľská činnosť 

         — 

 

6. Významné vedeckovýskumné výsledky UPJŠ LF 

Najvýznamnejšie výsledky                               

        Oblasť výskumu 180. Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy  
      

  

       ADC – Vedecké práce v zahraničných karentových časopisoch  

PARALIČOVÁ, Zuzana - HALÁNOVÁ, Monika - SCHRÉTER, Ivan - KALINOVÁ, Zuzana - 

NOVOTNÝ, Martin - SEKULA, Jakub - PARALIČ, Ján - KRISTIAN, Pavol: Seroprevalence of 

hepatitis E among hospitalized patients in Slovakia: first report.  

Central European Journal of Public Health=CEJPH, 28/1 (2020) 70-73  
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Hepatitída E je jedna z najčastejších akútnych hepatitíd na svete. Na Slovensku bol výskyt hepatitídy E 

opísaný len zriedka, preto bola štúdia zameraná na zistenie prevalencie anti-HEV protilátok v populácii 

východného Slovenska pomocou komerčného ELISA kitu. Zo 175 pacientov zahrnutých v štúdii, 76 

(43,5 %) vykázalo pozitivitu na anti-HEV protilátky. Rizikovým faktorom spojeným s protilátkovou 

pozitivitou bola konzumácia surového mäsa.  

Štúdia bola realizovaná pomocou grantu VEGA 1/0084/18 

  

ADF – Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

HATALOVÁ, Elena - JURIŠ, Peter - BEDNÁROVÁ, Veronika - PETRÍKOVÁ, Katarína - 

LOGOIDA, Mariia:  

Cryptosporidiosis in children with malignancies  

Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, 69/11 (2020) 

422-425.  

Štúdia bola zameraná na výskyt kryptosporidiózy u detí trpiacimi onkologickou diagnózou s príznakmi 

profúznej hnačky. Z 30 vzoriek od hospitalizovaných detí sa zistila prítomnosť C. parvum u štyroch 

pacientov a C. parvum u jedného pacienta. Kryptosporidióza ma potenciál nemocničnej nákazy, preto 

je dôležitá včasná diagnostika, hlavne u imunospuprimovaných pacientov, u ktorých táto infekcia môže 

spôsobiť smrť.  

       Štúdia bola realizovaná pomocou grantov APVV 15-0134 a VEGA 1/0084/18 

 

7. Iné 

 
      Pracovisko má akreditované laboratórium na diagnostiku COVID – 19 metódou RT PCR. 

 V roku 2020 zabezpečovalo pravidelné testovanie zamestnancov a študentov UPJŠ v Košiciach na                                 
prítomnosť SARS-COV-2 
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