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Aktuálnosť zvolenej témy:
Doktorand si zvolil mimoriadne aktuálnu a zaujímavú tému svojej inauguračnej prednášky,
ktorej anotáciu mám k dispozícii. Problematika profesionálnych nákaz výparmi orute,
a ďalších xenobiotík na pracovné prostredie posúdením vybraných biochemických,
hematologických a imunologických parametrov je mimoriadne aktuálna nielen
z medicínskeho a verejno-zdravotníckeho aspektu ale i z ekonomického, sociálneho
a právneho hľadiska.

Splnenie inauguračných kritérií:
Inaugurant deklaruje splnenie všetkých inauguračných kritérií, ktoré v mnohých ohľadoch
vysoko prekračuje. Významný je i internacionálny aspekt jeho pedagogickej a výskumnej
činnosti, čo dokumentuje významným množstvom publikácií, i tým že z 2 úspešne
skončených doktorandov je jeden poľskej a jedna slovenskej národnosti. Pedagogické kritériá
splnil dokladovaním 14 ročnej pedagogickej praxe v Poľsku a na Slovensku. Publikoval 86
vedeckých prác, prvým autorom je v 49 prácach, pričom publikácií s IF vyšším ako 0,91

(kategória A) má celkovo 10, Hirscchov index (SCOPUS) je 8, práca s najvyšším IF je 4,46,
kumulatívny IF je 16,68. Je prvým autorom jednej monografie a spoluautorom druhej
v rozsahu 8AH, je autorom a spoluautorom kapitol v 5 vysokoškolských učebniciach
a skriptách vydaných u nás a v zahraničí v rozsahu 11,5 AH. Je často pozývaným
prednášateľom na domácich a zahraničných kongresoch, celkovo dokumentuje aktívnu účasť
na 76 konferenciách (52 v zahraničí) a 31 pozvaných prednášok. Jeho práce sú citované
podľa SCOPUS viac ako 250x. Je úspešným riešiteľom 8 grantových projektov, je členom
spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských, dizertačných prác (PhD.) na LF
UR v Rzesowe , členom komisie na udeľovanie vedeckých hodností (DrSc. in Public Health
/nauk o Zdrowiu/) na LF UR v Rzesowe, členom VR FZ KU v Ružomberku a členom VR
LF UR v Rzesowe a viceprezidentom bioetickej komisie lekárskej komory v Tarnowe.

Záver:
Jan Antoni Rutowski, doc. Dr. hab., PhD. spĺňa všetky kritériá pre začatie
inauguračného konania. Preto navrhujem pokračovanie inauguračného konania
v študijnom programe 7.4.2. verejné zdravotníctvo pred VR VŠZaSP Sv. Alžbety.
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Podpis: prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.

