
 
 

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulty  k menovaniu 

doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., MPH, mimoriadnej profesorky 

I. internej kliniky UPJŠ LF a UNLP v Košiciach za profesorku 

v odbore habilitačného a inauguračného konania  Vnútorné choroby 

 

       Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. sa narodila 17.1.1970 v Prešove. 

Po absolvovaní štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v rokoch 1988 - 1994 získala 

Cenu rektora a titul doktora medicíny. V roku 2004 obhájila na LF UPJŠ v Košiciach vedecko-

akademickú hodnosť Philosophie Doctor ( PhD.) v odbore Vnútorné choroby. V roku 2008 sa 

stala docentkou na UPJŠ LF v študijnom odbore Vnútorné choroby a od roku 2014 pôsobí  na 

I. internej klinike ako mimoriadna profesorka. 

       Po ukončení vysokoškolského štúdia v rokoch 1996-2008 nastúpila na II. internú kliniku 

UPJŠ a UNLP  a postupne od funkcie odborného asistenta, docenta,  pôsobí aktuálne                       

od r. 2014 na I. internej klinike vo funkcii profesora. V období r. 2014-2018 bola prodekankou 

pre zahraničné vzťahy a štúdium v jazyku anglickom na UPJŠ Lekárskej fakulte a od roku 2018 

až doposiaľ je prodekankou  pre pedagogickú činnosť pre 4.-6. ročník lekárskych študijných 

programov na UPJŠ Lekárskej fakulte. 

       Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.  získala špecializáciu  I. stupňa z 

vnútorného lekárstva v roku 1998 a špecializáciu v odbore reumatológia v roku 2003. V roku 

2011 získala titul MPH (Master of Public Health). 

       Pani doc. Macejová je členkou výboru Slovenskej reumatologickej spoločnosti a od roku  

2018 je vo funkcii prezidentky tejto spoločnosti. Je členkou EULAR (Európskej 

reumatologickej spoločnosti), ďalej členkou Slovenskej internistickej spoločnosti a členkou 

Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické choroby kostí.  

       Výraznou mierou sa  podieľala na založení „Centra pre indikáciu biologickej liečby                

v reumatológii“, s pôsobnosťou  v Košickom a Prešovskom kraji.      

       Je členkou redakčných rád časopisov Rheumatologia, Česká reumatológia, Derma                         

3. tisícročia, členkou Standing Committe Európskej  ligy proti reumatizmu. 

       Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. je dlhoročnou členkou VR UPJŠ 

LF a druhé funkčné obdobia prodekankou UPJŠ LF. 



       

                   HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

        Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH,  mim. prof  doložila kontinuálnu 

pregraduálnu pedagogickú činnosť v dĺžke viac ako 23 rokov, vyučuje predmety interná 

medicína a preventívna medicína v slovenskom a anglickom jazyku vo všetkých študijných 

odboroch realizovaných na UPJŠ Lekárskej fakulte v Košiciach.  

       V rokoch 2009-2012 pôsobila ako zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť                        

na III. internej klinike, a zároveň  ako koordinátor výučby internej medicíny pre zubné 

lekárstvo.  Je členkou  štátnicových komisií pre predmet interná medicína  v slovenskom,                 

aj v anglickom jazyku a členkou komisií pre obhajobu diplomových prác.  

       Je členkou skúšobných komisií  pre získanie špecializačnej skúšky v odbore reumatológia 

na LF SZU v Bratislave a pediatrická reumatológia na UPJŠ LF a lektorkou/školiteľkou                

vo viacerých špecializačných študijných programoch ako vnútorné lekárstvo, všeobecné 

lekárstvo, pneumológia, endokrinológia, pediatrická reumatológia a ďalších  

         V inauguračnom spise je dokladované autorstvo 3 skrípt so súhrnným rozsahom 11,3 

autorského hárku. 

  Bola a je vedúcou mnohých  bakalárskych a diplomových prác a rovnako úspešne si počína 

pri vedení študentov ŠVOČ.    

        Pôsobenie doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., MPH, mim. prof. oceňujú mimoriadne 

nielen jej zamestnávatelia, ale aj študenti, ktorí aj v rámci študentskej evaluácie hodnotili                

jej pedagogické a odborné kvality vysoko pozitívne. 

 

              HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

       Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. v roku 2004 obhájila na LF UPJŠ 

v Košiciach vedecko-akademickú hodnosť Philosophie Doctor (PhD.) v odbore Vnútorné 

choroby na tému „Prolaktín, možnosti imunomodulácie u autoimunitných ochorení. 

K habilitačnému konaniu predložila MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH prácu na tému 

„Vplyv hormónov na etiológiu autoimunitných ochorení“, ktorú úspešne obhájila a v roku 2008 

jej bol na UPJŠ LF v Košiciach udelený vedecko-pedagogický titul docent.   

       Jej vedecko-výskumná činnosť je zameraná na reumatológiu, najmä na oblasť 

problematiky autoimunitných chorôb a reumatoidnej artritídy. Za nemenej významnú                       

je potrebné považovať vedecko-výskumnú činnosť, ktorá bola podporená získaním                         



9 významných grantov (APVV, VEGA, KEGA, PROBIO). Venovala v nich veľký priestor 

inovatívne terapii, diagnostike, interdisciplinárnej problematike autoimunitných ochorení 

a reumatoidných ochorení, ale neopomenula ani psychosociálne aspekty v manažmente 

chronických chorôb. Podieľa sa na klinických skúšaniach fázy II a III v odbore reumatológia 

v pozícii hlavného riešiteľa. 

       Doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. je autorkou alebo spoluautorkou 

celkom  223 literárnych záznamov. Je autorkou alebo spoluautorkou spolu 90 pôvodných 

vedeckých prác publikovaných v recenzovaných časopisoch. V 27 prácach je prvou, resp. 

korešpondujúcou autorkou, z nich je 18 prác v kategórii A. Všetky práce súvisia s 

problematikou vnútorného lekárstva. 

       Vedecké práce doc. Macejovej  boli citované spolu 570-krát, z toho 502-krát                               

v  databázach  SCOPUS a WoS. 

       Výsledky svojej vedeckej práce odprezentovala celkom na 113 domácich a zahraničných 

podujatiach, z toho 8 prednášok bolo vyžiadaných. Získala Cenu Slovenskej reumatologickej 

spoločnosti v rokoch 1998 a 2012 za najlepšie publikácie roka. Cenu za najlepší poster                    

na kongrese European Society for Health and Sociology na kongrese v Krakove v roku 2006. 

Napokon, v roku 2016 cenu Slovenského literárneho fondu za výnimočný ohlas na prácu „The 

impact of pain on psychological well-being in rheumatoid arthritis: the mediating effect of self-

esteem and adjustment to disease“.      

      Ukončila výchovu 5 doktorandov (a jedného ako školiteľ-špecialista), aktuálne vedie dvoch 

doktorandov na UPJŠ LF v Košiciach. 

 

                                       ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE  

 

       Po zhodnotení osobných vlastností doc. MUDr. Želmíry Macejovej, PhD., MPH, mim. 

prof., jej  pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych 

oponentských posudkov a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému „Reumatoidná 

artritída – ochorenie mnohých tvárí“ inauguračná komisia konštatuje, že ide o významnú 

odborníčku, erudovanú po stránke pedagogickej i vedeckej. Vysoko ceneného pedagóga, 

vyhľadávaného, skvelého  lekára a vedca, ktorému sa dostalo domáceho i medzinárodného 

uznania, ktorý vybudoval vlastnú vedeckú školu.  

       Na základe uvedeného,  doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof. nielen 

spĺňa, ale v mnohých oblastiach prekračuje požadované kritériá  podľa vyhlášky Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogického 



titulu profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulte. 

       Inauguračná komisia preto navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty vymenovať doc. MUDr. Želmíru Macejovú, PhD., MPH                            

za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného konania Vnútorné choroby.  

 

V Košiciach, 06.10.2020. 

 

Podpisy členov inauguračnej komisie: 

 

Predseda:      

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.       

profesor v odbore Vnútorné choroby                 

II. kardiologická klinika UPJŠ LF a VÚSCH, a. s. 

                                                                                   

Členovia:      

prof. MUDr. Peter Galajda, PhD.    

I. interná klinika  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine  

 

prof. MUDr.  Tibor Hlavatý , PhD.    

V.interná klinika LF UK a UN Bratislava 

 

prof. MUDr. Ivan Rybár, PhD.    

Katedra reumatológie LF SZU Bratislava 

 


