
 SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu MUDr. Zuzany Paraličovej, PhD. za docentku v študijnom odbore 7.1.4 

Vnútorné choroby.  

  

 

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. je odbornou asistentkou na Klinike infektológie 

a cestovnej medicíny Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty. 

Žiadosť o začatie habilitačného konania podala 7.2.2017.  

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. sa narodila 1. júna 1969 v Handlovej. Po maturite na 

Gymnáziu na Šmeralovej (dnes Poštovej) ulici v Košiciach študovala v rokoch 1987 až 1993 

na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach odbor Všeobecné lekárstvo. Po jej ukončení nastúpila 

na Kliniku pre infekčné choroby UPJŠ v Košiciach, LF na doktorandské štúdium ako interný 

doktorand. V roku 1996 absolvovala atestáciu I. stupňa z Interného lekárstva a začala 

pracovať ako sekundárna lekárka Kliniky pre infekčné choroby UNLP v Košiach. V 

doktorandskom štúdiu pokračovala externou formou. Vedecko-akademickú hodnosť PhD. 

z odboru Vnútorné choroby získala na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte v roku 1998. 

Nadstavbovú  atestáciu z odboru Infektológia úspešne absolvovala v roku 2007. Od roku 2008 

pracuje ako odborná asistentka na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ 

v Košiciach, LF. Skúsenosti na zahraničnom pracovisku mala možnosť nadobudnúť v roku 

1992 počas pregraduálnej praxe na Chirurgickej a Gynekologickej klinike Danderyd hospital, 

Karolinska institut v Štokholme vo Švédsku. 

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. je členkou Slovenskej spoločnosti infektológov 

SLS, Slovenskej hepatologickej spoločnosti SLS a Spolku lekárov v Košiciach.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD sa venuje pedagogickej činnosti na Klinike 

infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty už od roku 1993, 

spočiatku v rámci internej ašpirantúry a neskôr od roku 2008 na celý úväzok ako odborná 

asistentka.  Vedie semináre a praktické cvičenia a prednáša vybrané kapitoly z predmetov 

Infektológia, Lekárska vakcinológia a Tropická medicína pre odbory Všeobecné lekárstvo, 



Zubné lekárstvo, Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo v slovenskom jazyku a pre odbory 

General medicine a Dental medicine v anglickom jazyku. Bola vedúcou diplomových prác 

študentov Lekárskej fakulty, z ktorých bolo doteraz úspešne obhájených 11, z toho 7 

v slovenskom a 4 v anglickom jazyku. Oponovala viaceré diplomové práce študentov 

v slovenskom aj anglickom jazyku. Od roku 2008 sa zúčastňuje na predatestačnej príprave 

lekárov, ako členka lektorského zboru špecializačného študijného programu v špecializačnom 

odbore infektológia na Klinike infektológie a cestovnej medicíny UPJŠ v Košiciach, LF. 

Vypracovala 2 oponentské posudky k písomným prácam k špecializačnej skúške. Je 

spoluautorkou vysokoškolskej učebnice „Novinky v infektológii“ a spoluautorkou kapitoly v 

monografii ako aj recenzentkou monografie „Atlas závažných parazitozoonóz“. Bola 

riešiteľkou KEGA grantu “Vzdelávanie klinických odborov v pre- a postgraduálnej výchove 

zamerané na šírenie aktuálnych poznatkov z oblasti infekčných chorôb pomocou nástrojov 

telemedicíny“. Pedagogickú prax vykonávala doteraz kontinuálne na plný uväzok celkovo 9 

rokov. V tejto praxi prejavila vysoké pedagogické kvality. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

Vo vedeckovýskumnej práci sa MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. zameriavala na 

problematiku vírusového poškodenia pečene so zameraním na niektoré skupiny, hlavne 

tehotné ženy a darcov krvi. Vedecko-akademickú hodnosť PhD. z odboru vnútorné choroby 

obhájila v roku 1998 na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte na tému „Sledovanie proteínov 

akútnej fázy pri vírusových hepatitídach“. Okrem aktuálnych problémov v oblasti vírusových 

hepatitíd sa venuje aj problematike parazitárnych ochorení a problematike infekčných 

ochorení u tehotných žien. Publikovala spolu 31 pôvodných vedeckých a odborných prác, 

v ktorých bola 15-krát prvou autorkou. Z uvedených prác boli 4 publikované v karentovaných 

časopisoch, z toho 2 x bola prvou autorkou, 6 prác bolo publikovaných v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch, 16 prác v domácich nekarentovaných časopisoch, 1 v domácom 

recenzovanom vedeckom zborníku a 4 v domácich odborných zborníkoch a časopisoch. Jej 

práce boli citované 21 krát, z toho 14 krát v citačných indexoch Web of Science a v databáze 

SCOPUS. MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. má aj bohatú prednáškovú aktivitu, odprednášala 

18 prednášok na domácich aj zahraničných odborných podujatiach. Bola autorkou a 

spoluautorkou 37 abstraktov a publikovaných príspevkov z konferencií.  

MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. sa intenzívne zapojila aj do riešenia 

vedeckovýskumných projektov, bola spoluriešiteľkou 4 grantových úloh VEGA MŠ SR a SAV  

a jedného projektu zo štrukturálnych fondov.  

 



K habilitačnému konaniu predložila habilitačnú prácu na tému „Aktuálne trendy 

v problematike vírusových hepatitíd“. Prácu pozitívne hodnotili oponenti prof. MUDr. 

Viera Kupčová, CSc., doc. MUDr. Stanislav Plíšek, PhD. a doc. MUDr. Peter Jarčuška, 

PhD.,mim.prof., ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Zuzany Paraličovej, PhD., jej pedagogickej 

a vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na základe kladných oponentských posudkov a úrovne 

prednesu habilitačnej prednášky na tému „Vírusové hepatitídy v gravidite“ habilitačná 

komisia konštatuje, že ide o významnú odborníčku, vysoko erudovanú po stránke 

pedagogickej aj vedeckej. Na základe uvedeného, MUDr. Zuzana Paraličová, PhD. spĺňa 

podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj 

kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. 

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty udeliť MUDr. Zuzane Paraličovej, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore vnútorné choroby. 

 

V Košiciach, 24. mája 2017.  

 

 

Predseda: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.  

   Klinika infektológie a cestovnej medicíny 

   UPJŠ v Košiciach, LF a UN LP Košice 

 

Členovia: prof. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.   

Klinika infektológie a cestovnej medicíny,  

Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 

 

 prof. MVDr. Pistl Juraj, PhD.  

Katedra mikrobiológie a imunológie, 

 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice 


