
SPRÁVA A NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach k udeleniu 

vedecko-pedagogického titulu docent v odbore habilitačného a inauguračného konania neurológia 

MUDr. Marianne Vitkovej, PhD., 

odbornej asistentky Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, Tr. SNP 1  

___________________________________________________________________________ 

 

MUDr. Marianna Vitková, PhD. sa narodila v roku 1983 v Sobranciach, po maturite na 

gymnáziu študovala v rokoch 2001-2007 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte 

v Košiciach a po jej úspešnom ukončení získala titul MUDr. 

Po ukončení štúdia od roku 2007 pracovala ako sekundárny lekár, a od r. 2011 ako odborná 

asistentka na Neurologickej klinike FN LP a UPJŠ LF v Košiciach.  V rokoch 2009-2015 bola externou 

doktorandkou na University of Groningen, Holandsko a na Lekárskej fakulte UPJŠ LF v Košiciach 

v rámci programu „double degree“.   

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

MUDr. Marianna Vitková, PhD  ukončila v roku 2012 špecializačné štúdium v odbore 

neurológia na UPJŠ LF v Košiciach.  

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: Neuropsychiatric aspects of multiple sclerosis and 

their relation to health related quality of life with focus on sleep quality získala MUDr. Marianna 

Vitková v roku 2015 akademický titul philosophiae doctor vo vednom odbore: Neurológia na UPJŠ LF 

a súčasne na University of Groningen, Holandsko. 

Odborné vedomosti si doplnila počas odbornej stáže v MS center, Royal Melbourne Hospital, 

Melbourne, Australia, v rámci Fellowship in multiple sclerosis.  

MUDr. Marianna Vitková, PhD. sa od začiatku klinickej praxe systematicky venuje 

problematike demyelinizačných ochorení a neuroimunológie, od roku 2011 aj v rámci ambulancie pre 

demyelinizačné ochorenia na Neurologickej klinike UPJŠ a UN LP v Košiciach.  

MUDr. Marianna Vitková, PhD. je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS, sekcie 

Sclerosis multiples pri SNeS, od roku 2020 je predsedom tejto sekcie.  

 

 

  



Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti. 

 

MUDr. Marianna Vitková, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Neurologickej klinike UPJŠ 

LF od 19.9. 2011, ku dňu podania žiadosti 10 rokov a 280 dní (požadované 3 roky). Vedie praktické 

cvičenia a prednášky z vybraných kapitol v predmetoch Neurológia 1 a 2, Neurológia v slovenskom a 

anglickom jazyku v odboroch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental 

Medicine, Ošetrovateľstvo. 

MUDr. Marianna Vitková, PhD. vedie diplomové práce študentov všeobecného lekárstva 

v slovenskom a anglickom jazyku, doteraz viedla 4 (požadovaná 1) a oponovala 10 diplomových prác 

z odboru neurológia.  

Pôsobí ako školiteľ a člen lektorského zboru v príprave pred špecializačnou skúškou z odboru 

Neurológia.    

Je autorkou učebných textov Získané demyelinizačné ochorenia centrálneho nervového 

systému-diferenciálna diagnostika, s autorským rozsahom 6,6 AH (požadované 3 AH). Celkový počet 

výstupov pedagogickej činnosti – 17 (požadované 5).  

Jej pedagogická práca je hodnotená kladne študentami všetkých stupňov štúdia.  

 

Hodnotenie výsledkov vedeckovýskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Marianny Vitkovej, PhD. je zameraná na oblasť 

demyelinizačných ochorení nervového systému.  

Výskum začala na Neurologickej klinike UPJŠ LF, neskôr v rámci spolupráce s University of 

Groningen, Holandsko, kde aj obhájila dizertačnú prácu, podmienkou ktorej bolo publikovanie 5 prác 

s IF ako prvý autor. Na základe výsledkov jej vedeckej práce a klinickej praxe zvíťazila v konkurze na 1-

ročnú odbornú stáž - v MS center, Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australia, v rámci Fellowship 

in multiple sclerosis, ktorej sa zúčastnila v čase 03/2019-03/2020. Cieľom študijného pobytu bolo aj 

oboznámenie sa s prácou s medzinárodnou databázou sclerosis multiplex MS-Base, s perspektívou 

zapojenia sa Slovenska do tejto databázy. Výsledkom pobytu bola práca: Association of Latitude and 

Exposure to Ultraviolet B Radiation With Severity of Multiple Sclerosis, publikovaná v časopise 

Neurology s IF 11,8 (IF z roku 2021), ktorej je prvou autorkou.  

Ku dňu podania habilitačného spisu MUDr. Marianna Vitková, PhD.  publikovala 28 pôvodných 

(požadované 20) vedeckých prác (z toho 18 s IF) (požadované 6 s IF), v 11 prácach bola 

prvý/korešpondujúci autor, z toho 9 výstupov s IF (požadované 10 prác, z toho 3 s IF), kumulatívny IF 

prác v ktorých je prvý/korešpondujúci autor je  38,03 (požadované 4,5).  Súhrnný počet ohlasov ku 



dňu podania žiadosti je 215, z toho 181  je registrovaných v databázach WoS alebo SCOPUS 

(požadované 25).  

MUDr. Marianna Vitková, PhD. obdržala v roku 2016 cenu Slovenskej neurologickej 

spoločnosti za najlepšiu vedeckú publikáciu autora do 35 rokov.  

MUDr. Marianna Vitková, PhD. sa zúčastnila na riešení 2 grantových projektov VEGA.  

MUDr. Marianna Vitková, PhD. je považovaná za významnú odborníčku v oblasti 

demyelinizačných ochorení na Slovensku, čoho dôkazom je jej zvolenie za predsedníčku Sekcie pre 

demyelinizačné ochorenia Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS a v rámci študijných pobytov 

v Holandsku a Austrálii nadviazala aj medzinárodnú spoluprácu. V oblasti demyelinizačných ochorení 

poskytuje konzultačnú činnosť ktorá presahuje hranice nášho regiónu.   

MUDr. Marianna Vitková, PhD. predložila habilitačnú prácu ako súbor publikovaných prác 

doplnený komentárom.  

 

Záver habilitačnej komisie 

 

MUDr. Marianna Vitková, PhD. spĺňa všetky požadované kritériá habilitačného konania 

a niektoré aj vysoko prekračuje. Na základe kladného hodnotenia habilitačnej prednášky, 

oponentských posudkov a obhajoby habilitačnej práce habilitačná komisia a oponenti predkladajú 

predsedovi Vedeckej rady UPJŠ LF v Košiciach návrh s odporúčaním udeliť uchádzačke MUDr. 

Marianne Vitkovej, PhD. titul docent v odbore habilitačného a inauguračného konania neurológia. 

 

 

Zapísali:  

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. – predsedníčka habilitačnej komisie ....................................... 

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  – člen habilitačnej komisie ............ONLINE............... 

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.  – člen habilitačnej komisie ............ONLINE............... 

 

prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc. – oponentka ....................................... 

prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA  – oponent ............ONLINE............... 

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.  – oponent ............ONLINE............... 

 

 

V Košiciach 29.11. 2022 


