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S P R Á V A 
habilitačnej komisie ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej 
fakulty v Košiciach k menovaniu 

MUDr. Márie Rašiovej, PhD. 

odbornej asistentky IV. internej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
Lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Luisa Pasteura, za docentku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby 

 

MUDr. Mária Rašiová, PhD. sa narodila v roku 1971 v Starej Ľubovni. Po maturite 
študovala na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v rokoch 1989-1995 a po absolvovaní 
štúdia všeobecného lekárstva získala titul Medicinae Universae Doctor (MUDr.).  

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1995-1996 
v Špecializovanom štátnom zdravotnom ústave v Košiciach. V rokoch 1996-2001 pracovala 
na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a v rokoch 2001-2011 na Doliečovacom 
oddelení/Oddelení pre dlhodobo chorých v UN L. Pasteura. Od r. 2011 doteraz pracuje ako 
odborná asistentka na IV. internej klinike UPJŠ LF a UN LP a súčasne na čiastočný úväzok aj 
ako lekárka na Angiologickom oddelení Kliniky kardiológie/Angiologickej klinike UPJŠ LF 
a VÚSCH, a. s., Košice. V rámci UN LP pracovala v r. 1996-2003 ako sekundárna lekárka 
bez špecializácie, od r. 2003 doteraz ako lekárka so špecializáciou. Celkovo má 24 rokov 
lekárskej praxe.  

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 
 

MUDr. Mária Rašiová, PhD. úspešne absolvovala v r. 2003 na SZU v Bratislave 
špecializačnú atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo. V r. 2007 získala na SZU 
špecializačnú atestáciu v odbore geriatria. V r. 2012 získala na UPJŠ LF špecializačnú 
atestáciu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. V r. 2015 absolvovala 
na SZU v Bratislave špecializačnú atestáciu v odbore angiológia.  

V r. 2011 po ukončení doktorandského štúdia na SZU v Bratislave získala vedecko-
akademickú hodnosť Philosophiae Doctor (PhD.), keď obhájila dizertačnú prácu na tému 
Spánkové poruchy seniorov.  

Je členkou Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti a Slovenskej angiologickej spoločnosti. Je považovaná za 
renomovanovú odborníčku v oblasti angiológie v rámci Slovenska.  
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HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Mária Rašiová, PhD. viedla ako odborná asistentka od r. 2011 kontinuálne 
praktické cvičenia v predmetoch Interná propedeutika, Interná medicína 1 a Interná medicína 
6 v rámci štúdia všeobecného aj zubného lekárstva, a to v slovenskom aj anglickom jazyku. 
Prezentovala vybrané prednášky z angiológie. Bola vedúcou 12 obhájených diplomových 
prác. Bola oponentkou viacerých diplomových a špecializačných prác v odbore vnútorné 
choroby. Bola školiteľkou-špecialistkou jednej doktorandky, ktorá úspešne obhájila titul PhD.  

  Je autorkou vysokoškolských učebných textov Vybrané kapitoly z angiológie 
a autorkou kapitoly v monografii Geriatria (Herbam Bratislava, 2010). MUDr. Mária 
Rašiová, PhD. má celkovo 9 rokov kontinuálnej pedagogickej činnosti na plný úväzok, z toho 
9 rokov od získania titulu PhD. Pri vedení praktických cvičení aj pri prezentácii vzorových 
prednášok prejavila vysoké pedagogické kvality, využíva pri výučbe najnovšie poznatky 
z odbornej literatúry, vedeckých konferencií a elektronických médií. 

  

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 
 

Výskumná činnosť MUDr. Márie Rašiovej, PhD. sa zameriavala na oblasť angiológie, 
obzvlášť na výskum aneuryzmy aorty, pričom v tejto oblasti sa prejavila ako vyhranená 
vedecká osobnosť nielen  v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni.  

MUDr. Mária Rašiová, PhD. publikovala spolu 40 pôvodných vedeckých prác, 
z ktorých bola v 24 prácach prvou autorkou. V 4 prípadoch išlo o práce kategórie A, z toho 
trikrát bola prvou autorkou. Práce boli citované spolu 21-krát, z toho 11 citácií je 
registrovaných v citačných indexoch WoK alebo SCOPUS. Na domácich a medzinárodných 
podujatiach bola autorkou/spoluautorkou 12 prezentovaných prednášok alebo posterov, z toho 
5 prezentácii bolo na medzinárodných podujatiach. V rámci 4. výročného kongresu European 
Society for Vascular Medicine v r. 2018 v Prahe získala ocenenie Za najlepšiu posterovú 
prezentáciu.  

Bola spoluriešiteľkou jedného úspešne ukončeného projektu APVV a jedného úspešne 
ukončeného projektu VEGA. Bola aj spoluriešiteľkou projektu podporeného grantom 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti.  

K habilitačnému konaniu predložila habilitačnú prácu na tému Klinické aspekty 
vybraných dilatačných a stenotizujúcich ochorení artérií a ich liečby. Prácu pozitívne 
hodnotili oponenti prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof. MUDr. Peter Mitro, PhD. a doc. 
MUDr. Juraj Maďarič, PhD., ktorí ju všetci odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 
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ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 
 

 Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Márie Rašiovej, PhD., 
jej dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej 
činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu 

habilitačnej prednášky na tému Výzvy a limitácie v liečbe abdominálnej aorty konštatuje, 
že ide o významnú odborníčku, vysoko erudovanú po stránke teoretickej aj klinickej, ktorá 
spĺňa podmienky habilitačného konania v zmysle par. 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 

246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-
pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite P. J. Šafárika 

v Košiciach – Lekárskej fakulte.  
 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity P. J. 
Šafárika habilitovať MUDr. Máriu Rašiovú, PhD. za docentku – odbor habilitačného 

konania a inauguračného konania vnútorné choroby. 
 

 

Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., v. r. 

profesor v odbore vnútorné choroby    

 

Člen habilitačnej komisie:    prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., v. r.  

   profesor v odbore vnútorné choroby 

 

Člen habilitačnej komisie:    doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA, v. r. 

    docent v odbore vnútorné choroby 

 

 

 

V Košiciach, 9. júna 2020 

 

 


