
 

SPRÁVA A NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 
ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

k menovaniu 

 

doc. MUDr. Márie Pallayovej, PhD, mim. prof. 

docentky na funkčnom mieste profesorky Ústavu lekárskej fyziológie 

UPJŠ LF v Košiciach za profesorku v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania Normálna a patologická fyziológia. 
 

 Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD, mim. prof. sa narodila v roku 1980 

v Michalovciach. Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1999-2005 na Lekárskej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Všeobecné lekárstvo. V rokoch 2005-

až 2008 absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

doktorandské štúdium v odbore Normálna a patologická fyziológia, ktoré úspešne ukončila 

obhajobou dizertačnej práce a získaním vedecko-akademickej hodnosti „philosophiae doctor“. 

V roku 2013 úspešne habilitovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Lekárskej 

fakulte v odbore Normálna a patologická fyziológia a získala vedecko-pedagogický titul 

docentka v uvedenom odbore.  Názov habilitačnej práce: Obštrukčné spánkové apnoe 

a diabezita: vedecko-výskumný pohľad. 

 Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 2005 až 2017 absolvovala celý rad 

krátkodobých zahraničných stáží, kurzov a výskumných pobytov, ako napríklad: AAF 

Salzburg-Columbia Medical Seminár International: Internal Medicíne”, Columbia University 

College of Physicians and Surgeons, Salzburg Stiftung of the American Austrian Foundation 

(AAF), Schloss Arenberg, Salzburg, Rakúsko, 26.6.- 2.7.2005 Clinical Trial Regulation & 

Good Clinical Practice ICH/GCP Training (GCP/ICH Certificate), Oxford Centre for 

Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Churchill Hospital, Oxford, UK, 23.3.2006 , Open 

Medical Inštitúte Internship in Internal Medicíne, 1st Department of Medicíne, General 

Hospital, Salzburg, Rakúsko, 2.-26.5.2006, Slovenská Diabetologická Spoločnosť/Lilly 

Diabetes Clinical Research Initiative postgraduate academic fellowship program for young 

researchers in Diabetes, University of Birmingham, Heart of England NHS Foundation Trust‚ 

Birmingham, UK, 20.11.2012-19.05.2013, Society of Research Admimstration Internationaľs 

Grant Writing Workshop, Society of Research Admimstration International, Arlington, VA; 

Qatar Foundation, Doha, Katar, 6.-7.12.2015 a ďalšie, ktorých zoznam je uvedený 

v inauguračnom spise.  

V rokoch 2008 – 2010 absolvovala ERS International Long Term Research Fellowship na 

Johns Hopkins University School of Medicine, Johns Hopkins Medical Institutions, 

Department of Medicine, Division of Pulmonary and Critical Care Medicine, Baltimore, MD, 

USA u prof. Alana R Schwartza, MD. 

V roku 2013 získala špecializáciu v odbore interná medicína/diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy a tiež Certificate of Full registration as a Medical practitioner, ktorú udelil 

General Medical Council, London, United Kingdom.  

  

 Menovaná je tiež členkou lektorského kolektívu pre Certifikovanú pracovnú činnosť 

Somnológia a spolugarantkou odboru normálna a patologická fyziológia pre 3. stupeň a pre 

inauguračné a habilitačné konania na UPJŠ LF. Ako členka Rady študijného programu 



normálna a patologická fyziológia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, III. stupeň štúdia, 

je osobou zodpovednou za profilový predmet a pomáha zabezpečiť kvalitu študijného 

programu.  

Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola opakovane ocenená doma aj v zahraničí, 

ako napríklad: Mladý výskumník roka Slovenskej republiky v roku 2006, Cenu European 

Respiratory Society International Long Term Research Fellowship za najlepší študentský 

projekt na kongrese ERS v Mníchove v roku 2008 v kategórii Spánková medicína. Od Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti získala Cenu Berlín Chemie za publikačnú činnosť, ocenenie The Anne 
Elizabeth Suratt Young Investigator Award, opakovane Diabetes Technology Society Peterson 
Student Research Silver Prize a mnohé iné. V roku 2018 dostala doc. Pallayová a kolektív Prémiu 
Literárneho fondu za výnimočný ohlas na jedno dielo. 
 

 

  HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

 Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD, mim. prof. Doložila 11-rokov a 137 dní 

kontinuálnej pregraduálnej pedagogickej činnosti. Po skončení vysokej školy od 1.9.2005-do 

26.9.2008 pôsobila ako interná doktorandka na Ústave fyziológie, Univerzity P. J. Šafárika 

Lekárskej fakulte (UPJŠ LF) v Košiciach. Od 15.05.2008 do 14.02.2014 ako odborná 

asistentka, a od 15 02 2014 – ako Docentka Ústavu lekárskej fyziológie, UPJŠ LF, Košice. 

Momentálne je už na funkčnom mieste profesorky. 

Zabezpečuje výučbu domácich a zahraničných študentov na UPJŠ LF (v rámci 

prednášok, seminárov a praktických cvičení) v predmetoch zo študijného odboru Lekárska 

fyziológia v študijných programoch Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, 

Dental Medicine. 

 Inaugurantka doposiaľ bola alebo stále je členkou viacerých komisií: hodnotiacej 

komisie Študentskej vedeckej konferencie, sekcia teoretických a predklinických predmetov, 

UPJŠ LF, Košice (2005-2007), členka skúšobnej a hodnotiacej komisie obhajoby záverečných 

(diplomových) prác študentov odboru Všeobecné lekárstvo, UPJŠ LF, Košice (od 2012 trvá 

doteraz) oponentka dvoch záverečných (diplomových) prác študentov odboru Všeobecné 

lekárstvo v anglickom jazyku, UPJŠ LF, Košice (2017, 2018) členka skúšobnej a hodnotiacej 

komisie dizertačných skúšok, UPJŠ LF, Košice (2014- trvá doteraz) členka odborovej 

komisie obhajoby dizertačných prác programu Normálna a patologická fyziológia UPJŠ LF, 

Košice (2014 - trvá doteraz) oponentka dizertačnej práce v študijnom odbore Normálna 

a patologická fyziológia na JLF UK, Martin. Členka habilitačnej komisie pre habilitáciu 

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Normálna a patologická fyziológia, 

LF UK, Bratislava (2020/2021), členka skúšobnej komisie pre prijímacie skúšky uchádzačov 

o dennú/externú formu doktorandského štúdia v študijnom odbore Normálna a patologická 

fyziológia na UPJŠ LF, Košice (2015-trvá doteraz), Členka habilitačnej komisie pre 

habilitáciu v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Normálna a patologická 

fyziológia, LF UK, Bratislava (2020/2021) Lektorka a členka skúšobnej komisie 

v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú pracovnú činnosť Somnológia (2020- 

trvá doteraz)  

Je autorkou kapitoly v jednej vysokoškolskej učebnici vydanej v zahraničnom vydavateľstve 

(1,05 AH) a autorkou/spoluautorkou dvoch vysokoškolských učebných textov (7,2 AH), 

súhrnný počet AH 8,25. 

 



 HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

 Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD, mim. prof. mala ku dňu podania inauguračného 

spisu (17.06.2021) registrovaných spolu 47 pôvodných vedeckých prác, 455 ohlasov na 

vedecké práce, z toho 344 je registrovaných v citačných indexoch (WOS a SCOPUS), čím 

viac ako 10-násobne prekračuje požadované kritériá.   

V rámci vedeckej školy menovaná ukončila výchovu 2 doktorandov.  

Získala 4 vlastné vedecko-výskumné granty – v rámci nich absolvovala tri výskumné pobyty - 

na Johns Hopkins University v Baltimore v USA, jeden na University of Birmingham a jeden 

vo Weill Cornell Medicine v Katare. Podieľala sa na riešení mnohých úspešných 

zahraničných a domácich vedecko-výskumných projektov a klinických štúdií. Momentálne je 

spolu riešiteľkou projektov KEGA, VEGA a projektu EŠIF s názvom  IPMVDCov na UPJŠ 

LF. 

Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD, mim. prof. je pravidelnou recenzentkou 

vedeckých a odborných časopisov a nezávislou posudzovateľkou vedecko-výskumných 

grantov pre Agentúru pre zdravotnícky výskum ČR (AZV ČR) Ministerstva zdravotníctva 

ČR. 

 

 

ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme konštatovať, že doc. MUDr. 

Mária Pallayová, PhD, mim. prof. je výraznou, pedagogicky vyspelou, vedecky a odborne 

vyzretou osobnosťou s vysokým morálnym kreditom.  

Na základe pozitívnych oponentských posudkov (prof. MUDr. Renáty Péčovej, PhD, 

prof. MUDr. Kamila Javorku, DrSc. a prof. MUDr. Fedora Šimka, CSc., FESC,) ako aj po 

posúdení inauguračnej prednášky na tému: “Súčasný pohľad na vzťah medzi obštrukčným 

spánkovým apnoe a diabetes mellitus“ inauguračná komisia konštatuje, že doc. MUDr. Mária 

Pallayová, PhD, mim. prof. nielen spĺňa, ale v mnohých oblastiach vysoko prekračuje 

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

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte. Prednáška zodpovedala vedeckej a odbornej 

orientácii autorky, ale zároveň reflektovala aktuálnu problematiku, ktorá zaujíma odbornú, ale 

aj laickú verejnosť. Vychádzala z medzinárodne rozpoznanej a uznávanej metodiky, ktorá 

v ostatných rokoch významne prispela k poznaniu vzťahov diabetes mellitus a syndrómu 

obštrukčného spánkového apnoe. 

Inauguračná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Máriu Pallayovú, PhD, mim. prof. za 

profesorku v odbore inauguračného konania Normálna a patologická fyziológia. 

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 

prezenčne a dištančne prostredníctvom MS TEAMS. 

 

 



V Košiciach, 22. 3. 2022 

 

 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda:  prof. MUDr Viliam Donič, PhD. ..................................................... 

 profesor v odbore Normálna a patologická fyziológia  

 Ústav Lekárskej fyziológie UPJŠ LF, Košice 

 

 

Členovia:  prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. ..................................................... 

 Ústav fyziológie JLF UK 

 Malá Hora 

 Martin 03601 

 

 prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA ............MS TEAMS.................... 

 Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 

 Katerinská 30 

 120 00 Praha 2, Nové Mesto 

 

 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. ............MS TEAMS.................... 

 Fyziologický ústav LFUK  

 Špitálska 24  

 81372 Bratislava 


