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Vec: Posudok inauguračného spisu k návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Márie Pallayovej, PhD. za 
profesorku v odbore normálna a patologická fyziológia 
 
 
Spectabilis, 
vážený pán dekan, 
 
na základe Vášho menovania za členku inauguračnej komisie pre posúdenie žiadosti o vymenovanie 
doc. MUDr. Márie Pallayovej, PhD. z Ústavu lekárskej fyziológie LF UPJŠ v Košiciach za profesorku 
v odbore habilitačného a inauguračného konania normálna a patologická fyziológia a v súlade 
s Vašou žiadosťou o preskúmanie splnenia platných kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu 
profesor platných na UPJŠ v Košiciach (Rozhodnutie rektora č. 16/2017), si dovoľujem zaslať 
oponentský posudok predloženého inauguračného spisu. 
 
Kvalifikačné predpoklady 
 
Doc. MUDr. Mária Pallayová, PhD. absolvovala vysokoškolské štúdium druhého stupňa na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v roku 2005. 
Vysokoškolské štúdium tretieho stupňa absolvovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach (UPJŠ LF) a v roku 2008 na základe úspešnej obhajoby dizertačnej práce jej bol 
udelený akademický titul PhD. v študijnom programe normálna a patologická fyziológia. V roku 2013 
na základe splnenia kritérií a úspešnej obhajoby habilitačnej práce na tému Obštrukčné spánkové 
apnoe a diabezita:vedecko-výskumný pohľad, získala vedecko-pedagogický titul docent v uvedenom 
študijnom odbore na UPJŠ LF. Bola som oponentkou obidvoch uvedených vynikajúcich spisov. 
Je chvályhodné, že v roku 2013 úspešne absolvovala aj špecializačné štúdium v odbore interná 
medicína – diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a tiež získala Certificate of Full 
Registration as a Medical Practitioner, ktorý jej udelil General Medical Council v Londýne. 
Pedagogickú a vedecko-výskumnú prax v odbore vykonáva kontinuálne na Ústave lekárskej 
fyziológie UPJŠ LF v Košiciach od ukončenia vysokoškolského štúdia druhého stupňa. Absolvovala 27 
kratších a dlhších zahraničných stáží, kurzov a výskumných pobytov, je v redakčných radách 
zahraničných časopisov a posudzovateľkou v rámci grantových agentúr. 
 
Pedagogická činnosť 
 
Uchádzačka preukázala komplexnú a kontinuálnu pedagogickú prácu v odbore ako interná 
doktorandka, odborná asistentka a docentka Ústavu fyziológie UPJŠ LF. Vedie prednášky a praktické 
cvičenia z vybraných kapitol predmetu fyziológia pre študentov 2. ročníka študijných programov 
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všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom a tiež 
predmetu klinická fyziológia - spánková medicína pre študentov 5. ročníka študijného programu 
všeobecné lekárstvo študujúcich v slovenskom a anglickom jazyku. Podieľala sa na zavedení  
interdisciplinárneho predmetu spánková medicína do pregraduálneho aj postgraduálneho 
vzdelávania. Je autorkou kapitoly vo vysokoškolskej učebnici vydanej v zahraničnom vydavateľstve a 
dvoch  učebných textov v anglickom jazyku. V každom z týchto učebných textov jej autorský podiel 
presahuje minimálne požadované kritérium 3AH. 
Od roku 2016 je spolugarantkou v študijnom odbore všeobecné lekárstvo v študijnom programe 
normálna a patologická fyziológia na UPJŠ. 
Je členkou komisie pre obhajobu diplomových prác študentov študijného programu všeobecné 
lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. 
Je lektorkou a členkou skúšobnej komisie v certifikačnom študijnom programe pre certifikovanú 
pracovnú činnosť Somnológia.  
Svoje výskumné a organizačné skúsenosti využila pri školení dvoch doktorandov, ktorí úspešne 
ukončili doktorandské štúdium obhájením dizertačných prác, čím spĺňa kritérium vedeckej školy. 
 
Vedeckovýskumná činnosť 
 
Uchádzačka je autorkou kapitoly vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom vydavateľstve, 
autorkou alebo spoluautorkou 20 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, 14 
vedeckých prác v ostatných zahraničných časopisoch a 9 vedeckých prác v domácich časopisoch, 
publikovala 3 vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS a 1 vedeckú prácu v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii. 
Uchádzačka preukázala 344 citácií na svoje publikované práce registrovaných v databázach Web of 
Science a v databáze SCOPUS. 
Ako prvá autorka prezentovala 28 vedeckých prednášok na zahraničných vedeckých konferenciách 
a 12 na domácich vedeckých konferenciách.  
Získala 4 vlastné vedecko-výskumné granty – v rámci nich absolvovala dva výskumné pobyty na 
Johns Hopkins University v Baltimore v USA, jeden na University of Birmingham a jeden 
v Quatare.  Podieľala sa na riešení mnohých úspešných zahraničných a domácich vedecko-
výskumných projektov a klinických štúdií. Jej výskumná a publikačná činnosť bola ohodnotená 
mnohými zahraničnými a domácimi oceneniami. Ako príklad uvádzam ocenenie Mladý výskumník 
roka Slovenskej republiky v roku 2006, prémiu Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na 
jedno dielo v kategórii prírodné a lekárske vedy ako prejav verejného uznania za výrazný vedecký 
ohlas na dielo v roku 2018. 
Vo vedeckej práci sa zaoberá vzťahom medzi obštrukčným spánkovým apnoe a diabetes mellitus 
z hľadiska mechanizmov ich vzájomného prepojenia. Ide o vynikajúcu analýzu a syntézu teoretických  
a klinických poznatkov s možnosťou ich uplatniteľnosti sa v klinickej praxi. 
Je nezávislou externou recenzentkou v niekoľkých zahraničných časopisoch a tiež posudzovateľkou 
vedecko-výskumných grantov pre Agentúru pre zdravotnícky výskum Českej republiky. 
 
Záver 
 
Na základe podrobnej analýzy inauguračného spisu doc. MUDr. Márie Pallayovej, PhD. konštatujem, 
že menovaná v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 246/2019 Z.z. 
zo dňa 22.7.2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických 
titulov docent a profesor a v súlade s rozhodnutím rektora UPJŠ č. 16/2017, ktorým sa určujú kritériá 
na získanie vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UPJŠ v Košiciach spĺňa všetky  
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kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v odbore normálna a patologická 
fyziológia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mnohé z kritérií výrazne prekračuje. Jej 
osobnostné črty, kvalifikácia, pedagogická a publikačná činnosť  ako aj ohlasy na publikačnú činnosť 
a vytváranie vedeckej školy sú preukázateľnými predpokladmi pre jej ďalšie pôsobenie na Univerzite 
Pavla Jozefa Šafárika vo funkcii univerzitnej profesorky. Odporúčam Vedeckej rade Lekárskej fakulty 
UPJŠ LF začatie a úspešné ukončenie vymenúvacieho konania doc. MUDr. Márie Pallayovej za 
profesorku v odbore normálna a patologická fyziológia. 
 
 
 
 
           
Martin, 11.11.2021              prof. MUDr. Renata Péčová, PhD. 
 
          vedúca Ústavu patologickej  
          fyziológie JLF UK v Martine 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


