
II.b Rok / Year 
II.c Odbor a program /

Study field and programme

1980 Zubné lekárstvo

2008 Ošetrovateľstvo

2018 Terapeutická stomatológia

III.c Časové vymedzenie / 

Duration

2020 - súčasnosť

2015 - súčasnosť

2008 - súčasnosť

2000 - súčasnosť

1991-1993

IV.c Rok / Year

2018

2014

1988

1983

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace
Limbová 12, 833 03 Bratislava

22.3.2022

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1

Research/art/teacher profile of a person 2

Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update: 

I.11 ORCID iD 3

III.b Inštitúcia / Institution

Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka v Čadci

Užhorodská Národná Univerzita v Užhorode

I. Základné údaje / Basic information

I.3 Tituly  / Degrees Dr. h. c., doc., MUDr., PhD., MPH

I.4 Rok narodenia / Year of birth 1956

I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace
Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a 

zdravotníckych odborných štúdií

Docent

stedoškolský učiteľ

II.5 Titul profesor / Professor

II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science (DrSc.) 

Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ. 

The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak Accreditation Agency 

for Higher Education (SAAHE) applications.

II.4 Titul docent / Associate professor Užhorodská Národná Univerzita v Užhorode

I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole 

/ Name of the study field in which a person works at the university

zdravotnícke vedy - Dentálna hygiena

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast / 

Higher education and further qualification growth

II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie / 

Name of the university or institution

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého 

stupňa / First degree of higher education

I.7 Pracovné zaradenie / Position vysokoškolský učiteľ na funkčnom  mieste docent

I.8 E-mailová adresa / E-mail address peter.dzupa@szu.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl 

/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university staff

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32309

II.2 Vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa / Second degree of higher 

education

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

II.3 Vysokoškolské vzdelanie tretieho 

stupňa / Third degree of higher education

Trnavská Univerzita v Trnave

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment
III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupation-position

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností 

/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /

Activity description, course name, other

Doplnkové pedagogické štúdium

Docent

Primár zubného oddelenia

Špecializácia v odbore Stomatológia I. stupňa

Odborník pre riadenie verejného zdravotníctva

Špecializácia v odbore Stomatológia II. stupňa

Poliklinika v Turzovke

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave

Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a faramaceutov

Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a faramaceutov

I.1 Priezvisko / Surname Džupa

I.2 Meno / Name Peter

Odborný garant / Zubný lekár Petramed, s.r.o. v Čadci

mailto:peter.dzupa@szu.sk
mailto:peter.dzupa@szu.sk
mailto:peter.dzupa@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32309
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32309
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32309
mailto:peter.dzupa@szu.sk
https://www.portalvs.sk/regzam/detail/32309


V.1.c Stupeň / 

Degree

V.1.d Študijný odbor / Field of 

study

I. zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I. zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I. zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

I. zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

V.2.b Stupeň / 

Degree

V.2.c Študijný odbor / Field of 

study

I. zdravotnícke 

vedy/Healthcare Sciences

V.4.c Dizertačné (tretí stupeň)

/ Dissertation (third degree)

0

2

V.5.c Stupeň 

/ Degree

V.5.d Študijný odbor 

/ Field of study

V.5.b Študijný program 

/ Study programme

V.5.a Názov profilového predmetu 

/ Name of the profile course 

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole 

/ Overview of activities within the teaching career at the university

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác 

/ Number of currently supervised theses

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom 

roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study programme or its part at the university in the current 

academic year 4

V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

V.1.b Študijný program /

Study programme

V.1.a Názov profilového predmetu / 

Name of the profile course 

Preventívne zubné lekárstvo II. Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena

V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania / 

Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku / Overview of the 

responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedure in the current academic year

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)

/ Diploma (second degree)

V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)

/ Bachelor's (first degree)

0

0

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku 

/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes

0
V.4.2 Počet obhájených prác 

/ Number of defended theses

V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overview of the profile courses 

taught in the current academic year according to study programmes 

Konzervačné zubné lekárstvo

Preventívne zubné lekárstvo I.

Stomatologická propedeutika

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený / 

Study field to which it is assigned

0



VI.1.b Za posledných šesť rokov 

/ Over the last six years

4

1

0

0

0

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

V3 Kostenko, S. [Autor, 16.67%] - Džupa, Peter [Autor, 16.666%] - Levandovskyi, R. [Autor, 16.666%] - Bun, Y. [Autor, 16.666%] - Mishalov, V. [Autor, 16.666%] - 

Goncharuk-Khomyn, Myroslav [Korešpondenčný autor, 16.666%]: Optimized approach of dental composites identification with the use of original 

spectrophotometric algorithm

In: Journal of international dental & medical research. - Roč. 11, č. 2 (2018), s. 403-408. - ISSN (online) 1309-100X

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=32F785CDFFF3BEF8B6B099D93D

Registrované v: scopus

Kvartil Q:

scimago-sjr – Q2 [Dentistry (miscellaneous)) –2018

Ohlasy (2):

SAVICHUK, N., KLITINSKA, O., MOCHALOV, J., DŽUPA, P. 2014. Stavba a funkcia žuvacieho aparátu človeka : učebnica pre študentov stomatologických fakúlt, 

zubných hygieničiek a zubných technikov. Užhorod : Zakarpatie, 2014. 112 s. ISBN 978-966-347-079-5.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other outputs over the last six years 6

DŽUPA, K., DŽUPA, P., STRAKA, M. 2014. Výživa - Nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie. Bratislava : Herba, s.r.o., 2014. 108 s. ISBN 978-80-89631-21-6.

0

2

2

2

21

VI.1.a Celkovo / Overall

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of invited lectures 

at the international, national level

VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej 

činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or Scopus databases

DŽUPA, K., DŽUPA, P., STRAKA, M. 2014. Výživa - Nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie. Bratislava : Herba, s.r.o., 2014. 108 s. ISBN 978-80-89631-21-6.

STRAKA, M., TRAPEZANLIDIS, M., DŽUPA, P., PIJAK, R. 2012. Associations between marginal periodontitis and rheumatoid arthritis. In Neuroendocrinology letters, 

vol. 33, N. 1, s.16-20. ISSN 0172-780X.

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other outputs

VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti 

/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5

VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to the 

research/artictic/other outputs

VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus / 

Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science or Scopus databases

VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs

V3 Straka, Michal [Korešpondenčný autor, 25%] - Trapezanlidis, Michaela [Autor, 25%] - Džupa, Peter [Autor, 25%] - Pijak, Rastislav [Autor, 25%]: Associations 

between marginal periodontitis and rheumatoid arthritis

In: Neuroendocrinology Letters. -  Roč. 33, č. 1 (2012), s. 16-20. - ISSN 0172-780X

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=32F785CDFFF3BEF8B7B499D93D

Registrované v: wos

Registrované v: scopus

Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2012=0,932

Kvartil Q:

wos-jcr – Q4 [Endocrinology & metabolism] – 2012

wos-jcr – Q4 [Neurosciences] – 2012

V3 Serafínová, Zuzana [Autor, 34%] - Džupa, Peter [Autor, 33%] - Gazdíková, Katarína [Autor, 33%]: Zdravotná starostlivosť o ústne zdravie detí

In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 13, č. 3-4 (2016), s. 61-67. - ISSN 1336-5606

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=32F785CDFFF3BEF8B6BB99D93D

V3 Kostenko, S. [Autor, 16.67%] - Džupa, Peter [Autor, 16.666%] - Levandovskyi, R. [Autor, 16.666%] - Bun, Y. [Autor, 16.666%] - Mishalov, V. [Autor, 16.666%] - 

Goncharuk-Khomyn, Myroslav [Korešpondenčný autor, 16.666%]: Optimized approach of dental composites identification with the use of original 

spectrophotometric algorithm

In: Journal of international dental & medical research. - Roč. 11, č. 2 (2018), s. 403-408. - ISSN (online) 1309-100X

Trvalý odkaz - CREPČ

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=32F785CDFFF3BEF8B6B099D93D

Registrované v: scopus

Kvartil Q:

scimago-sjr – Q2 [Dentistry (miscellaneous)) –2018



4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

VII.c Časové vymedzenia 

pôsobenia / Duration 

2019 - súčasnosť

2014 - súčasnosť

2008 - súčasnosť

1990 - súčasnosť

V3 Straka, Michal [Korešpondenčný autor, 25%] - Trapezanlidis, Michaela [Autor, 25%] - Džupa, Peter [Autor, 25%] - Pijak, Rastislav [Autor, 25%]: Associations 

between marginal periodontitis and rheumatoid arthritis

In: Neuroendocrinology Letters. -  Roč. 33, č. 1 (2012), s. 16-20. - ISSN 0172-780X

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=32F785CDFFF3BEF8B7B499D93D

Registrované v: wos, scopus,IF (JCR) 2012=0,932 Kvartil Q:

wos-jcr – Q4 [Endocrinology & metabolism] – 2012

wos-jcr – Q4 [Neurosciences] – 2012 Ohlasy:4

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other outputs7

STRAKA, M., TRAPEZANLIDIS, M., DŽUPA, P., PIJAK, R. 2012. Associations between marginal periodontitis and rheumatoid arthritis. In Neuroendocrinology letters, 

vol. 33, N. 1, s.16-20. ISSN 0172-780X. 2 citácie

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností 9  / 

Overview of organizational experience related to higher education and research/artistic/other 

activities 

Člen / Predseda

Krajský odborník v odbore Zubné lekárstvo pre ŽSK

Člen vedeckej rady

Člen vedeckej rady

VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

Kontrolný výbor Slovenskej Komory Zubných Lekárov

MZSR

Intermedical Journal

FOaZOŠ Slovenskej zdravotníckej Univerzity v Bratislave

VII.b Názov inštitúcie, grémia / 

Name of the institution, board

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Participation in conducting 

(leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8



VIII.c Obdobie trvania 

pôsobenia/pobytu 

(uviesť dátum odkedy 

dokedy trval pobyt) / 

Duration (indicate the 

duration of stay)

VIII.d Mobilitná schéma,

pracovný kontrakt, iné (popísať)

/ Mobility scheme, 

employment contract, other 

(describe)

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts 10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou / 

If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.a Názov inštitúcie 

/ Name of the institution

VIII.b Sídlo inštitúcie 

/ Address of the institution

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v 

študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented on education and 

research/artistic/ other activities in the given field of study


