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Odbor: habilitačné a inauguračné konanie vnútorné choroby 

 

Názov inauguračnej prednášky:  

Autoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, osteoartróza  
 

 
Meno a priezvisko, tituly 

 

Želmíra Macejová, doc. MUDr., PhD, MPH,  mim.prof.  
 
Dátum a miesto narodenia 

 

1970  v   Prešove 

 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast  

1988 - 1994            Lekárska fakulta  UPJŠ Košice – odbor 

                               všeobecné lekárstvo, za študijný priemer  

                               1,00 udelená cena rektora                       

1998                       Atestácia I. stupňa z vnútorného lekárstva 

1999 - 2004            Doktorandské štúdiu  UPJŠ Lekárska  

                               fakulta, študijný odbor: vnútorné lekárstvo   

2003                       Špecializačná atestácia z reumatológie 

2008                       Habilitačné konanie UPJŠ Lekárska fakulta,  

                               Študijný odbor:  vnútorné lekárstvo 
 

Ďalšie vzdelávanie 

2011                       Špecializácia v špecializačnom odbore:    

                               Odborník na riadenie vo verejnom 

                               zdravotníctve     - MPH ( Master of    

                               Public  Health) 
 

Priebeh zamestnaní  

1994 - 1996           II. interná klinika – sekundárny lekár 

1996 - 2003           II. interná klinika FNs P  a LF UPJŠ Košice 

                               - odborný asistent 

2003 - 2008           I. interná klinika FNLP a LF UPJŠ Košice - 

                              odborný asistent 

2008 - 2012           III. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice 

                               -  docent 

2012 - 2014           I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice - 

                              docent 

2014 - doposiaľ     I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice –  

                              profesor                          

2012 - doposiaľ     koordinátor Centra pre indikáciu biologickej  

                              liečby v reumatológii 

2014 - 2018           prodekan pre zahraničné vzťahy a štúdium  

                              v jazyku anglickom na Lekárskej fakulte   



                              UPJŠ 

2018 -  doposiaľ    prodekan pre pedagogickú činnosť v 4.-6.  

                              ročníku lekárskych študijných programov na  

                              Lekárskej fakulte UPJŠ  
 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)  

 

1. výučba predmetu interná medicína: interná 

propedeutika,  interná medicína v celom rozsahu pre 

študijný odbor Všeobecné lekárstvo a Zubné 

lekárstvo v slovenskom jazyku a v anglickom 

jazyku  

2. výučba predmetu preventívne lekárstvo pre študijný 

odbor Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo 

v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku 

3. zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť od r. 

2009-2012 

4. študijný poradca – študijný program všeobecné 

lekárstvo: 1.9.2009 - 31.8.2015 

5. koordinátor výučby internej medicíny pre študijný 

program: zubné lekárstvo: 2008-2012 

6. členka štátnicových komisií: interná medicína pre 

všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom 

jazyku 

7. členka komisií na obhajobu diplomových prác     

8. vedenie krúžkov ŠVOČ – akademický rok 

2012/2013 

9. vedenie bakalárskych a diplomových prác 

10. lektor v špecializačnej príprave:  vnútorné lekárstvo, 

všeobecné lekárstvo, pracovné lekárstvo, 

reumatológia, pediatrická reumatológia, angiológia, 

kardiológia, infektológia,  geriatria, endokrinológia, 

pneumológia a ftizeológia, zdravotnícky manažment 

a financovanie 

11. členka komisie na získanie špecializačnej skúšky pre 

odbor reumatológia (SZU) a odbor pediatrická 

reumatológia ( LF UPJŠ), zdravotnícky manažment 

a financovanie.   
 

Odborné alebo umelecké zameranie 

 

Autoimunitné reumatologické ochorenia, artritídy, osteoartróza  

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 
(AH) a začlenenia podľa Vyhlášky 
MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. o 
centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom 
registri evidencie umeleckej činnosti 
(AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

16x ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch 

21x ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

36x ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

2x ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

 

 

http://www.upjs.sk/public/media/2731/Vyhlaska-456-2012-s-prilohami.pdf


5x ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS 

4x AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách   (0,32AH) 

5x AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách  (0,91 AH) 

1x AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 

27x AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných 

karentovaných časopisoch 

3x AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách 

5x AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 

2x AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých 

konferencií 

26x AFG- Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých 

konferencií 

27x AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

1x AFK - Postery zo zahraničných konferencií 

1x BAA - Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

1x BBB - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 

domácich vydavateľstvách (3,3 AH) 

3x BCI - Skriptá  a učebné texty (11,4 AH) 

3x BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

20x BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

1x BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch  

1x BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch  

6x BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch  

2x BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí  

2x DAI - Dizertačné a habilitačné práce 

2x GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 570  (502  v citačných databázach WoS  a SCOPUS) 

Počet doktorandov: školených 
                                ukončených  

Školených:        9   (8  školiteľ,   1 x školiteľ špecialista) 

Ukončených:     6   (5 školiteľ,    1x školiteľ špecialista) 

Téma inauguračnej prednášky 
 

Reumatoidná artritída – ochorenie mnohých tvárí.  
Vedecká rada fakulty a vysokej školy, 
ktoré rozhodovali o návrhu na 
profesora 

Vedecká rada UPJŠ Lekárska fakulta a 

Vedecká rada UPJŠ 

Návrh na vymenovanie za profesora 
na odbor 

Habilitačné a inauguračné konanie vnútorné choroby 

Kontaktná adresa 
Hodonínska 17, 040 11 Košice 

zelmira.macejova@upjs.sk  mobil:  +421911900704 
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