
SPRÁVA A NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

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

Doc. MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD., 

docentky Neurologickej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, Tr. SNP 1, za profesorku v odbore 

habilitačného a inauguračného konania neurológia 

___________________________________________________________________________ 

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. sa narodila 30. 12. 1966 v Košiciach. Po  maturite na 

gymnáziu v Leviciach študovala v rokoch 1986-1992 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej 

fakulte v Košiciach, štúdium ukončila s Cenou rektora a získala titul doktora medicíny - MUDr. V roku 

2005 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na JLF UK v Martine získala titul Philosohpiae doctor 

(PhD) vo vednom odbore Neurológia. V roku 2011, po obhajobe habilitačnej práce na Lekárskej fakulte 

UK v Bratislave získala titul docentky vo vednom odbore Neurológia.  

Po ukončení štúdia nastúpila na Neurologickú kliniku FNsP Košice ako sekundárny lekár, od 

roku 1998 nastúpila na miesto odbornej asistentky Neurologickej kliniky UPJŠ LF a FNsP v Košiciach, 

od roku 2012 pracuje na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP Košice vo funkcii docenta. Doc. MUDr. 

Jarmila Szilasiová, PhD. získala špecializáciu I. stupňa z neurológie v roku 1998 (Slovenská 

postgraduálna akadémia medicíny), a špecializáciu II. stupňa z neurológie v roku 2002 (Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave). V roku 2015 získala špecializáciu v odbore zdravotnícky 

manažment a financovanie na UPJŠ Košice. Od r. 2010 pracuje na neurologickej klinike aj ako lekár 

špecializovanej ambulancie pre demyelinizačné ochorenia s pôsobnosťou v Košickom kraji.  

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. je členkou Slovenskej neurologickej spoločnosti (SNeS) od 

r. 2006, od r. 2006 je členkou Sekcie sclerosis multiplex, v ktorej bola v rokoch 2016-2020 

predsedníčkou, je členkou viacerých sekcií SNeS – neurofarmakologickej, extrapyramídovej, sekcie pre 

neuromuskulárne ochorenia, od r. 2008 je členkou Slovenskej spoločnosti pre klinickú neurofyziológiu 

SSKN. Je členkou CENAB - Central European Neurology Advisory Board a od 2/2022 je zástupcom 

Slovenska v  the EAN Scientific Panel Neuroimmunology.  

Je členkou širšej redakčnej rady  časopisu Neurológia pre prax, SOLEN, od r.2010.  

Členkou senátu UPJŠ LF bola v rokoch 2011-2015 a od r. 2019 doposiaľ.  

 

 

 

  



HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. pôsobila od r. 1998 ako odborná asistentka a od roku 2012 

pôsobí ako docentka na Neurologickej klinike UPJŠ LF nepretržite, čo predstavuje kontinuálnu 

pregraduálnu pedagogickú činnosť v dĺžke 22 rokov a 351 dní ku dňu podania žiadosti. 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.  Od r. 2005 doposiaľ je zástupcom prednostu pre pedagogickú činnosť na 

neurologickej klinike, zodpovedá za prípravu skúšobných testov vo všetkých odboroch.  

Je členkou štátnicových komisií pre obhajobu diplomových prác pre predmet neurológia 

v slovenskom aj anglickom jazyku, členkou skúšobných komisií pre získanie špecializácie v odbore 

neurológia na UPJŠ LF v Košiciach, UK LF v Bratislave a SZU v Bratislave. Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, 

PhD. vedie diplomové práce študentov všeobecného lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, viedla 

12 a oponovala 11 záverečných prác z odboru neurológia.  

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. je školiteľkou doktorandského štúdia, 1 ukončenej 

študentky doktorandského štúdia a je školiteľkou ďalších 3 doktorandov po absolvovaní dizertačnej 

skúšky.   

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

Neurológia a je lektorkou v špecializačnom odbore endokrinológia, geriatria, kardiológia, pediatrická 

reumatológia, pracovné lekárstvo a vnútorné lekárstvo.  

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., je spolugarantkou programu neurológia 3. stupňa 

vysokoškolského štúdia v externej a dennej forme štúdia, UPJŠ LF (2016 – trvá doteraz) 

a spolugarantkou pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore neurológia, UPJŠ LF (2016 

– trvá doteraz). 

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., bola oponentkou 12 dizertačných prác a 2 habilitačných 

prác na LF UPJŠ, LF UK v Bratislave a Martine, na LF Masarykovej univerzity v Brne.  

Je spoluautorkou 4 učebníc, 1 skrípt a 6 kapitol vo vysokoškolských učebniciach s autorským 

podielom 60 AH. 

Bola organizátorkou viacerých vzdelávacích podujatí v oblasti demyelinizačných ochorení, na 

ktorých využila svoje bohaté klinické skúsenosti v tejto oblasti, ktoré boli vždy vysoko pozitívne 

hodnotené.  

Pedagogická činnosť Neurologickej kliniky a teda aj pani docentky Szilasiovej je každoročne 

veľmi pozitívne hodnotená študentami LF.  

 

  



HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

Vedecko-výskumná činnosť doc. MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD. je zameraná na problematiku 

demyelinizačných a autoimunitne podmienených ochorení. Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., 

v roku 2005 obhájila na JLF UK v Martine vedecko-akademickú hodnosť Philosohpiae doctor (PhD) vo 

vednom odbore Neurológia na tému: „Kognitívne evokované potenciály – vlna P 300 pacientov so 

sclerosis multiplex“. V roku 2011 úspešne obhájila na UK LF v Bratislave habilitačnú prácu: „Kvalita 

života pacientov so sclerosis multiplex“ a bol jej udelený vedecko-pedagogický titul docent.  

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., je autorkou alebo spoluautorkou celkom 200 literárnych 

záznamov. Je autorkou 83 pôvodných vedeckých prác publikovaných v recenzovaných časopisoch, 

z toho 24 prác je kategórie A (17 x ADC, 7x ADM), z toho v 22 prácach bola 1. autor a v 8 prácach 

posledný autor, kumulatívny impact faktor prác kde bola prvým autorom je 12,547. H index bez 

autocitácií je 11. Všetky práce súvisia s problematikou neurológie. 

Vedecké práce doc. Szilasiovej boli citované 340-krát , z toho 305-krát v databázach SCOPUS 

a WoS.  

Doc. Szilasiová bola vedúcou riešiteľkou 1 grantu VEGA, spoluriešiteľkou 3 grantov VEGA, 2 

APVV grantov, 2 grantov z programu Stimuly pre výskum a vývoj MŠ SR a 2 medzinárodných grantov 

v spolupráci s Univerzitou v Groningene, Holandsko. Aktuálne je spoluriešiteľkou 1 grantu VEGA.  

Výsledky svojej práce doc. Szilasiová odprezentovala celkom na 80 domácich a zahraničných 

podujatiach, z toho 8 bolo vyžiadaných. Získala cenu za najlepšiu publikáciu v Českej a slovenskej 

neurológii a neurochirurgii v roku 2001.  

Ukončila výchovu 1 doktoranda a 3 študenti pokračujú v štúdiu po absolvovaní dizertačnej 

skúšky. 

Doc. Szilasiová sa zúčastnila viacerých študijných pobytov, 2003  Salzburg-Cornell Seminar in 

Neurology, Weill  Medical College of Cornell University, Salzburg, Rakúsko, na Universitair Medisch 

Centrum Groningen, Department of Neurology, Groningen, Holandsko v roku 2006, v roku 2007 na 

7th Course of the European School of Neuroimmunology, Oxford, Veľká Británia, v roku 2009 na The 

Corinne Goldsmith Dickinson center for Multiple Sclerosis, Mount Sinai School of Medicine, New York, 

USA, v roku 2011 na Preceptorship „Practical Issues of Novel MS Therapies“, Karolinska 

Univeritssjukhuset, Karolinska University Hospital, Stockholm, Švédsko, v roku v RS centrum, 

Všeobecní fakultní nemocnice v Praze, Neurologická klinika VFN, Praha a v roku 2015 - EACCME – 

European Accreditation Council for Continuing Medical Education: Enhancing recovery in multiple 

sclerosis: from basic science to rehabilitation, Baveno, Taliansko.  

 

  



ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE  

 

Po zhodnotení osobnostných vlastností doc. MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD., jej dlhodobej 

pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov 

a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému: „Roztrúsená skleróza – prediktívne faktory 

a biomarkery aktivity ochorenia“ inauguračná komisia konštatuje, že ide o významnú odborníčku 

v oblasti neurológie, rešpektovanú v domácom aj zahraničnom meradle, erudovanú po stránke 

pedagogickej a vedeckej, ale aj liečebno-preventívnej. 

Na základe uvedeného doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD., nielen spĺňa, ale v mnohých 

oblastiach prekračuje požadované kritériá podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj 

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

Inauguračná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Jarmilu Szilasiovú, PhD., za profesorku v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania neurológia.  

V súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19, sa členovia inauguračnej komisie a oponenti zúčastnili 

inauguračnej prednášky a inauguračného konania pred VR UPJŠ LF dištančne prostredníctvom MS 

TEAMS. 

 

V Košiciach 22. 3. 2022  

 

Členovia inauguračnej komisie:  

 

Predseda: Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN  .......................................... 

 Profesorka neurológie 

 

Členovia: Prof. MUDr. Peter Turčáni, Ph.D., FAAN MS TEAMS 

 Profesor neurológie 

 

 Prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN MS TEAMS 

 Profesor neurológie 

 

 Prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc. MS TEAMS 

 Profesorka neurológie 


