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OPONENTSKÝ POSUDOK 

inauguračného spisu doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD, MPH, mim. prof 

k návrhu vymenovania za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania 

vnútorné choroby 

 

Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH, mim. prof. ukončila Lekársku fakultu UPJŠ 

v roku 1994 s priemerom 1,00 a získala cenu rektora. V roku 1998 vykonala špecializačnú 

skúšku 1. stupňa z vnútorného lekárstva a v roku 2003 z reumatológie. V roku 2004 po 

úspešnom ukončení doktorandského štúdia na UPJŠ LF získala titul PhD v odbore vnútorné 

lekárstvo. V roku 2008 habilitovala v študijnom odbore vnútorné lekárstvo na UPJŠ LF. 

V roku 2011 získala titul MPH (Master of Public Health).  

V rokoch 1996-2008 pôsobila ako odborná asistentka na I. a II. internej klinike UPJŠ LF 

a UNLP, v rokoch 2008-2014 ako docentka na I. a III. internej klinike UPJŠ LF a UNLP a od 

roku 2014 ako mimoriadna profesorka na I. internej klinike UPJŠ LF a UNLP. Vyučuje 

internú propedeutiku, internú medicínu a preventívne lekárstvo v študijných programoch 

všeobecné  lekárstvo a zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. Pôsobila ako 

zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť (2009-2012), študijný poradca pre študentov 

všeobecného lekárstva (2009-2015), koordinátor výučby internej medicíny pre zubné 

lekárstvo (2008-2012). Je členka  štátnicovej komisie pre vnútorné lekárstvo v slovenskom aj 

anglickom jazyku a členka komisie pre obhajobu diplomových prác. Aktívne viedla krúžky 

ŠVOČ (2012-2013), a viacerých študentov pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác. 

V rokoch 2014-2018 pôsobila ako prodekanka UPJŠ LF v Košiciach pre  štúdium v študijnom 

programe všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku a od roku 2018 ako prodekanka UPJŠ LF 

v Košiciach pre pedagogickú činnosť v 4. - 6. ročníku študijného programu všeobecné 

lekárstvo. V rokoch 2014-2018 koordinovala projekt Erasmus na UPJŠ LF. Je členkou 

skúšobných komisií  pre získanie špecializačnej skúšky v odbore reumatológia na LF SZU 

a pediatrická reumatológia na UPJŠ LF. Publikovala tri skriptá, autorský podiel 11,3 AH. 

Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH, mim. prof. pracuje na reumatologickej 

ambulancii  a lôžku I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP, kde lieči pacientov 

s reumatologickými chorobami. Vykonáva konziliárnu činnosť v reumatológii a internej 

medicíne.  



Vo vedeckej činnosti sa doc. MUDr. Macejová, PhD, MPH, mim. prof. venuje autoimunitným 

reumatologickým ochoreniam, artritídam a osteoartróze. Publikovala 90 vedeckých prác, v 27 

je prvá alebo korešpondujúca autorka. 18 prác je zaradených do kategórie A, v 5 prácach 

kategórie A je prvou alebo korešpondujúcou autorkou. Práce doc. MUDr. Macejovej, PhD, 

MPH, mim. prof. boli citované 570 krát, z toho 502 krát v databázach Scopus alebo WoS.  

Doc. MUDr. Macejová, PhD, MPH, mim. prof. bola školiteľkou piatich doktorandov, ktorí 

úspešne ukončili doktorandské štúdium a školiteľkou špecialistkou jedného doktoranda, ktorý 

ukončil úspešne doktorandské štúdium.  Doc. MUDr. Macejová, PhD., MPH, mim. prof. bola 

hlavná riešiteľka projektu VEGA, spoluriešiteľka 3 projektov APVV, 3 projektov VEGA, 

jedného projektu KEGA a jedného projektu PROBIO. Od roku 2010 je členkou výboru 

Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS, od roku 2018 je prezidentkou tejto spoločnosti. 

Členkou vedeckej rady UPJŠ LF je od roku 2015. Je členkou redakčných rád 4 vedeckých 

časopisov. V roku 2012 získala cenu Slovenskej reumatologickej spoločnosti SLS za 

najlepšiu publikáciu. Možno skonštatovať, že doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH, 

mim. prof. je vyzretou a medzinárodne akceptovanou vedkyňou v oblasti reumatológie, ktorá 

vytvorila vlastnú vedeckú školu.  

Je pre mňa veľkou poctou vypracovať tento oponentský posudok pre inauguračné 

konanie, pretože doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD, MPH, mim. prof. je šľachetná, 

zásadová a veľmi príjemná dáma, výborná lekárka, erudovaná pedagogička 

a excelentná vedkyňa. Spĺňa a vo väčšine kritérií vysoko prekračuje kritériá požadované 

na získanie titulu profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné 

choroby na UPJŠ LF v Košiciach.  

 

Košice, 02. 09. 2020 
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