
 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

inauguračného spisu doc. MUDr. Ž. Macejovej, PhD, MPH, mim. prof. z I. 

internej kliniky UPJŠ v Košiciach, LF a UN LP  

k návrhu vymenovania za profesorku v odbore habilitačného 

a inauguračného konania vnútorné choroby  

 

 

* Prezrel som dodanú dokumentáciu.  

 

1/ Životopis (17. 2. 2020) 

 LF UPJŠ Košice, r. 1988-1994, cena rektora, doktorandské štúdium 1999-

2004 r, atestácia z reumatológie 2003, habilitácia (vnútorné lekárstvo) 

2008 r, MPH 2011, prodekan 2014-2018 (zahraničné vzťahy) a 2018- ... 

(pedagogická činnosť v 4-6 r.) 

 

 Pedagogická činnosť: 1/ interná medicína (propedeutika, interná) v odbore 

všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, aj v anglickom jazyku, 2/ 

Preventívne lekárstvo (ako bod 1), 3/ zástupca prednostu pre pedagogickú 

činnosť (2009-2012), 4/ štúdijný poradca (všeobecné lekárstvo 2009-

2015), 5/ koordinátor výučby internej medicíny (zubné lekárstvo 2008-

2012), 6/ členka  štátnicovej komisie (aj v angl. jazyku, interná medicína), 

7/ členka komisie - obhajôb diplomových prác, 8/ vedenie krúčkov ŠVOČ 

(2012-2013), 9/ vedenie bakalárskych a diplomových prác, 10/ lektor 

(vnútorné lekársto, všeobecné lekárstvo, pododbory vnútorného lekárstv, 

zdravotnícky manažment a financie), 11/ členka komisie špecializácia pre 

odbor reumatológia (SZU), pediatrická reumatológia (LF UPJŠ) a pre 

zdravotnícky manažment a financie.  

 

 Odborné zameranie: Autoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, 

osteo-artróza. 

 



2/ Publikačná činnosť 

 - podrobný rozpis  

 - vyberám.   16x ADC (zahraničné karent. časopisy)  

   21x ADE (ostatné zahraničné časopisy) 

   2x ADM (zahraničné časopisy: WoS, SCOPUS) 

   4x AEC (zahrn. recenz. ved. zborníky, monografie, 0.32 AH) 

   27x AEG (abstrakty v zahran. karent. časopisoch) 

   atď 

  - Ocenenia:  

 1/ Slovenská reumatologická spoločnosť za najlepšiu publikáciu  

 (1998) 

 2/ 2004 a 2005: LF UPJŠ (3. miesto o najlepšiu publikáciu 

v nekarentovanom časopise) 

 3/ 2006: Eur. Soc. for Health and Medical Sociology (najlepší poster, 

kongres v Krakove)  

 4/ 2012: Cena Slovenskej reumatologickej spoločnosti za najlepšiu 

publikáciu 

 5/ 2016: ocenenie Literárneho fondu ... práca o reumatickej artritíde 

 

 - ohlasy:  570 (502 v citačných databázach WoS, SCOPUS) 

 - doktorandi: školených 9 (8 školiteľ a 1 školiteľ špecialista) 

 - Inauguračná prednáška: Reumatoidná artritída – ochorenie mnohých 

tvárí 

 - O návrhu na profesora rokovali VR fakulty a VŠ 

 - Návrh na vymenovanie za profesora: Habilitačné a inauguračné konanie 

Vnútorné choroby  

 

3/ Členstvá v radách a orgánoch  

1. Vedecká rada LF UPJŠ 2015 - ... 



2. Koordinátor programu ERASMUS na LF UPJŠ (2014-2018) 

3. Člen redakčnej rady: Rheumatológia od r. 2016 

        Derma 3. tisícročia od r. 2015 

        Česká Reumatológia od r. 2018 

        Standing Committe EULAR - 2016  

4. Odborné spoločnosti – členstvá  

1/ Výbor Slovenskej reumatologickej spoločnosti od r. 2010 

2/ Prezident Slovenskej reumatologickej spoločnosti od 1. 1. 2018- ... 

3/ Člen Slovenskej internistickej spoločnosti  

4/ Člen SOMOK 

5/ Člen EULAR  

 

4/ Riešené vedecké projekty  

 - vedúca 1 VEGA grantu, spoluriešiteľka 3 grantov VEGA, 1 APVV, 

spoluriešiteľka grantu PROBIO a grantu KEGA 

 - aktuálne: spoluriešiteľ 2 APVV grantov 

 

5/ Liečebno-preventívna činnosť  

 - denne práca: ambulantná i na lôžku  

 - konzíliá v reumatológii UNLP a kraj Košice  

 - koordinátor Centra biologickej liečby v reumatológii (KE a PO  kraje) 

 

6/ Obsiahly spis „Prehľad najvýznamnejších publikácií“ (Košice 2020) 

a/ Zoznam najvýznamnejších publikácií (27. 4. 2020) 

 37 prác (17 zahraničné časopisy, Vnitř. lekárstvo 3x, ostatné slovenské),  

- problematika: Systémový lupus, Rómska populácia (metabolický Sy), 

Autoimunitná hepatitída, Reumatologická artritída,  



   Autoimúnne rematologické ochorenia, iné zápalové ochoreni 

(psoriáza,polymyalgia...) 

- všetky postupne zoradené  

- doklad o vedeckej činnosti  

 

Zhodnotenie  

 Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH, mim. prof.,je vyzretou 

osobnosťou v problamatike internej medicíny , ale osobitne v reumatológio. Má 

v tej oblasti bohatú publikačnú i prezentačnú aktivitu a získala v tejto oblasti aj 

významné ocenenia. Možno povedať, že vytvorila vlastnú vedeckú školu 

a prezentuje to výchovou diplomantov, doktorandov a riešením grantových úloh.  

 Okrem toho prednáša internú medicínu na Lekárskej fakultne UPJŠ 

v Košiciach v slovenskom i anglickom jazyku. Má bohatú aktivitu pri výchove 

medikov i v postgraduálnej oblasti. Je aktívna i v práci odborného lekára 

v ambulancii i na klinike  

 

 Spĺňa kritériá k vymenovaniu „profesor“ v odbore Vnútorné choroby.  

 

      Prof. MUDr. Ján Murín, CSc. 

      I. interná klinika LFUK a UN 

      Bratislava  

      oponent 

V Bratislave, 17. júla 2020  


