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prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. 

Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

inauguračného spisu doc. MUDr. Jarmily Szilasiovej, PhD., docentky Neurologickej kliniky LF UPJŠ 

a UN LP v Košiciach v odbore habilitačného a inauguračného konania neurológia. 

 

 

Doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD. promovala s vyznamenaním na LF UPJŠ v Košiciach v r. 

1992, doktorandské štúdium absolvovala externe v odbore neurológia na JLF UK v Martine v r. 2005. 

a habilitovala na docentku v odbore neurológia v r. 2011 na LF UK v Bratislave. 

V r. 1998 získala špecializáciu z neurológie prvého stupňa, v r. 2002 špecializáciu druhého 

stupňa na SPAM v Bratislave a v r. 2015 absolvovala špecializačné štúdium v odbore Zdravotnícky 

manažment a financovanie na LF UPJŠ. 

 

Vo svojej vyše 23-ročnej kariére vysokoškolského pedagóga z pozície odbornej asistentky 

a posledných 10 rokov docentky sa venuje komplexnej výučbe vrátane overovania vedomostí medikov 

predmetu Neurológia v slovenskom aj anglickom jazyku, študentov fyzioterapie v odbore Neurológia 

v slovenskom jazyku a študentov ošetrovateľstva v odbore Ošetrovateľstvo v neurológii v slovenskom 

jazyku.   

Doc. Szilasiová je spolugarantkou programu neurológia 3. stupňa vysokoškolského štúdia v 

externej a dennej forme štúdia a spolugarantkou pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore 

Neurológia na LF UPJŠ. Je školiteľkou doktorandského štúdia na LF UPJŠ v odbore neurológia a aj 

v odbore klinickáa biochémia. Je taktiež  členkou skúšobnej a hodnotiacej komisie pre obhajoby 

záverečných (diplomových) prác študentov odboru Všeobecné lekárstvo na LF UPJŠ, vedúcou 12 

záverečných (diplomových) prác, členkou skúšobnej komisie na vykonanie štátnej skúšky v 

bakalárskom a magisterskom štúdiu študijného programu fyzioterapia na LF UPJŠ, členkou skúšobnej 

komisie na získanie špecializačnej skúšky pre odbor neurológia na LF UPJŠ Košice, LF SZU Bratislava, 

LF UK v Bratislave aj JLF UK v Martine, členkou skúšobnej a hodnotiacej komisie dizertačných skúšok 

na LF UPJŠ, členkou odborovej komisie obhajoby dizertačných prác programu Neurológia na LF UPJŠ 

a oponentkou mnohých dizertačných a habilitačných prác na lekárskych fakultách v SR a ČR.  

Inaugurantka bola/je školiteľkou 4 študentov doktorandského štúdia na LF UPJŠ, z ktorých 

jeden úspešne ukončil štúdium a 3 sú po úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky. 

Počas svojej vedecko-pedagogickej a odbornej kariéry absolvovala viacero študijných pobytov 

na so zameraním na neuroimunológiu a demyelinizačné ochorenia na významných svetových 
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pracoviskách (napr. v Groningene,  New Yorku, Oxforde, Prahe), počas ktorých získala cenné kontakty 

a pretavuje ich do medzinárodných projektov a hodnotných publikácií. 

V inauguračnom spise dokladuje signifikantnú publikačnú činnosť: 2 kapitoly vo vedeckých 

monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách (sumárne 4,55 AH), 4 vysokoškolské učebnice 

vydané v domácich vydavateľstvách s autorským podielom sumárne 25,705 AH, 6 kapitol vo 

vysokoškolských učebniciach vydaných v domácich vydavateľstvách (sumárne 9,96 AH) a skriptum 

Vybrané kapitoly zo špeciálnej neurológie pre študentov zubného lekárstva (20,33 AH). Spis dokladuje 

spolu 75 in extenso vedeckých publikácií, v takmer 3 desiatkach z nich je adeptka prvou alebo poslednou 

autorkou, 17 publikácií bolo vydaných v zahraničných karentovaných časopisoch a 7 v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus. Doložených je 340 citačných ohlasov na 

práce pani docentky, z toho až 305 je kategórie o1. 

 

V rámci sféry svojej odbornej profilácie pôsobí pani docentka ako vedúca špecializovaného 

pracoviska pre demyelinizačné ochorenia, ktoré si pod jej vedením svojou odbornou a vedeckou 

činnosťou vybudovalo významné renomé na Slovensku aj v zahraničí. Líderstvo adeptky dokumentuje 

jej funkcia predsedkyne výboru Sekcie pre sclerosis multiplex Slovenskej neurologickej spoločnosti 

SLS (2016-2020), členstvo v expertnej skupine a poradnom výbore hlavného odborníka MZSR pre 

neurológiu na tvorbu národných odporúčaní pre diagnostiku a liečbu sclerosis multiplex a tiež pre 

tvorbu národného registra sclerosis multiplex (NCZI). Významným je aj jej členstvo v expertných 

skupinách Central Europe Advisory Board (CETAB), Central European Advisory Board (CENAB) 

a v skupine Central Eastern Europe (CEE) SPMS Scientific Advisory Board. Zreteľa hodné sú aj Ceny 

Slovenskej neurologickej spoločnosti za najlepšie publikácie autora do 35 rokov (2014, 2016) a Cena 

za najlepšiu publikáciu v časopise ČSNN (2001). Bola hlavnou riešiteľkou v grante VEGA 

a spoluriešiteľkou v dvoch zahraničných (SR-NL) výskumných projektoch (GR 090724C a GR 

090724A). 

 

Hodnotenie: 

 

Predložený inaguračný spis dokladuje naplnenie všetkých kritérií na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor na UPJŠ v študijnom odbore neurológia. Publikačné výstupy, 

pedagogický, profesný aj osobnostný profil adeptky akcentujú jej signifikantnú medzinárodnú úroveň 

ako aj skvelé vedecké a odborné zázemie pre ďalší rozvoj domáceho pracoviska a jej alma mater. 

 

     

 

Bratislava, 22. december 2021    prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. 

 


