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* Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo CENU MESTA KOŠICE 

prof. MUDr. Danielovi Pellovi, PhD. 

pri príležitosti životného jubilea za významné vedecké a pedagogické výsledky v oblasti 
preventívnej kardiológie v celoeurópskom meradle a za rozvoj a modernizáciu Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Odôvodnenie ocenenia: 

Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. patrí medzi popredných odborníkov v oblasti preventívnej 
kardiológie nielen v Slovenskej republike, ale aj v celoeurópskom meradle. Pôsobí ako 
vysokoškolský pedagóg a paralelne sa intenzívne venuje medzinárodnému klinickému 
vedeckému výskumu, ktorého cieľom je uvedenie nových liečiv do každodennej lekárskej 
praxe. Od roku 2014 je dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 
Košiciach a súčasne aj prednostom II. kardiologickej kliniky Východoslovenského ústavu 
srdcových a cievnych chorôb.  

Je autorom množstva článkov zverejnených v domácej aj zahraničnej tlači. Podieľal sa na 
príprave viacerých Steering Committees veľkých medzinárodných multicentrických 
klinických štúdií a je spoluautorom prác publikovaných aj v medicínskych časopisoch s 
najvyšším impakt faktorom.  

Prof. Daniel Pella opakovane získal ocenenie International College of Cardiology za 
významný prínos pre rozvoj tejto spoločnosti, v ktorej pôsobil aj ako výkonný riaditeľ. Bol 
tiež prezidentom International College of Nutrition a prezidentom Slovenskej asociácie 
aterosklerózy. Je členom alebo čestným členom viacerých medzinárodných odborných 
spoločností a členom vedeckých rád slovenských lekárskych fakúlt i redakčných rád viacerých 
slovenských aj medzinárodných časopisov. Podieľal sa na tvorbe odporúčaní Európskej 
kardiologickej spoločnosti pre prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení, čo je prejav 
vysokého odborného uznania. 

Medzi naplnené idey prof. Daniela Pellu patrí zriadenie národnej vedeckej infraštruktúry 
SLOVACRIN, vďaka ktorej sa vytvorila možnosť pre intenzívnejšie sa zapojenie našich 
inštitúcií do medzinárodných biomedicínskych vedeckých projektov. SLOVACRIN ponúka 
možnosti realizovania akademických klinických skúšaní od nemocníc cez výskumné 
ustanovizne po univerzity a fakulty. Koordinátorom aktivít je Lekárska fakulta UPJŠ v 
Košiciach a generálnym riaditeľom je práve dekan UPJŠ LF prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 
**************** 

 

* Mestské zastupiteľstvo v Košiciach udelilo CENU MESTA KOŠICE 

kolektívu Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach a Detskej fakultnej nemocnice Košice 

za intenzívnu vysokošpecializovanú starostlivosť o deti v kritických situáciách pôsobnosťou 
celého východoslovenského regiónu. 



Odôvodnenie ocenenia: 

Tím špecialistov lekárov a sestier Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej 
medicíny poskytuje komplexnú intenzívnu, resuscitačnú a anestéziologickú zdravotnú 
starostlivosť deťom a mládeži do veku 19 rokov v rámci celého východoslovenského regiónu. 
Spolupracuje so všetkými oddeleniami a Klinikou detí a dorastu Detskej fakultnej nemocnice 
Košice.  

Spektrum činností kliniky v oblasti pediatrickej intenzívnej medicíny zahŕňa aj zavádzanie 
krátkodobých a dlhodobých cievnych prístupov, pooperačnú starostlivosť po komplexných 
operáciách, liečbu ťažkých infekcií, otráv a rozvratov vnútorného prostredia, eliminačné 
metódy pri lôžku, konziliárne vyšetrenia vo vzťahu k intenzívnej a resuscitačnej 
starostlivosti. Špecializovanú starostlivosť poskytuje pacientom s ťažkými úrazmi alebo 
popáleninami, kedy sú ohrozené životné funkcie dieťaťa. Tím odborne zabezpečuje aj 
sekundárne transporty kriticky chorých detí z celého regiónu východného Slovenska do 
Detskej fakultnej nemocnice Košice. 

V prebiehajúcej Pandemickej situácii zabezpečuje starostlivosť o pacientov s ťažkým 
priebehom Covid-19.  

Pedagogická činnosť lekárov a sestier špecialistiek kliniky zahŕňa pregraduálne vzdelávanie 
študentov Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice a postgraduálnu prípravu 
pred špecializačnou skúškou v odbore pediatria a anestéziológia a intenzívna medicína.  

 
Personál kliniky dennodenne vynakladá úsilie, energiu a medicínske zručnosti na záchranu 
života detí. V priebehu roku 2021 poskytla klinika so 64 zamestnancami starostlivosť takmer 
400 pacientom, ktorých po liečbe prepustili.  

 

**************** 
 

* Primátor mesta Košice udelil CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

prof. Ing. Márii Marekovej, CSc. 

pri príležitosti životného jubilea za vedeckú a pedagogickú činnosť pri príprave budúcich 
lekárov a doktorandov v študijnom programe Klinická biochémia. 

Odôvodnenie ocenenia: 

Pani profesorka Mária Mareková je profesorkou lekárskej biochémie a prednostkou Ústavu 
lekárskej a klinickej biochémie na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Súčasne je 
predsedníčkou Rady pre vnútorné overovanie kvality na UPJŠ. Takmer 10 rokov garantuje 
doktorandský študijný program klinická biochémia v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
Bola školiteľkou trinástich úspešne obhájených doktorandských prác v študijnom programe 
klinická biochémia a devätnástich diplomových prác. V rokoch 2015-2019 bola prorektorkou 
pre vysokoškolské vzdelávanie na UPJŠ v Košiciach.  

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje štúdiu bio markerov využiteľných v 
laboratórnej diagnostike ochorení. Podieľa sa riešení viacerých projektov základného a 
aplikovaného výskumu. Je autorkou respektíve spoluautorkou viac ako 200 pôvodných 
vedeckých a odborných prác publikovaných v zahraničných i domácich časopisoch, učebných 



textov, kníh a monografií, ktoré boli citované viac ako 700 krát v citačných indexoch. Je 
spolu pôvodkyňou medzinárodnej patentovej prihlášky PCT/SK2021/050004. 

Osobnostný a profesijný profil profesorky Marekovej, ako aj významné pracovné skúsenosti 
sú vnímané veľmi pozitívne v širokom akademickom kontexte. Jej pedagogický a vedecký 
talent, nezlomný optimizmus a široký ľudský záber vždy boli a sú výraznými benefitmi tak v 
študentskom, ako aj odbornom prostredí. 

 
**************** 

 

* Primátor mesta Košice udelil CENU PRIMÁTORA MESTA KOŠICE 

prof. MUDr. Alexandrovi Ostróovi, CSc., MBA 

pri príležitosti životného jubilea za mimoriadny osobný a profesionálny prínos v oblasti 
medicíny v odbore gynekológia a pôrodníctvo a významnú pedagogickú a publikačnú 
činnosť. 

Odôvodnenie ocenenia: 

Prof. Alexander OSTRÓ po ukončení Lekárskej fakulty UPJŠ nastúpil v roku 1976 na  jej II. 
Gynekologicko-pôrodnícku kliniku, ktorú v rokoch 2000 až 2012 viedol ako jej prednosta. Pod 
jeho vedením sa klinika stala významným gynekologicko-pôrodníckym pracoviskom doma aj 
v zahraničí a mala rozvinutú intenzívnu vedeckú spoluprácu s mnohými experimentálnymi 
výskumnými pracoviskami. Súčasťou kliniky bolo úplne prvé centrum asistovanej reprodukcie 
na Slovensku, ktoré malo zároveň štatút celoštátneho referenčného centra pre asistovanú 
reprodukciu. 

Profesor OSTRÓ sa vo svojej vedeckej práci zaoberá rizikovou graviditou, experimentálnou 
onkológiou, gynekologickou endokrinológiou a reprodukčnou medicínou. Bol zodpovedným 
riešiteľom a spoluriešiteľom  domácich aj medzinárodných grantových úloh. Absolvoval 
mnohé krátkodobé odborné študijné pobyty v zahraničí. Je garantom špecializačného 
programu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo na LF UPJŠ, členom domácich  a zahraničných 
odborných spoločností i vedeckých rád. Je spoluzakladateľom Laboratória molekulárno-
biologickej diagnostiky, ako aj Laboratória embryo technológií.   

Je nositeľom ocenení viacerých zahraničných lekárskych fakúlt, je autorom a spoluautorom 
viac ako 450 vedeckých a odborných publikácií, vysokoškolských skrípt, vrátane oceňovaných 
monografií vydaných doma aj v zahraničí. Výsledky jeho vedeckej práce sú publikované vo 
významných zahraničných karentovaných časopisoch.  

Vychoval 20 domácich a zahraničných doktorandov, štyroch docentov gynekológie a 
pôrodníctva, dvoch krajských odborníkov a dvoch prednostov kliník. Je dlhoročným 
koordinátorom vedeckého podujatia s medzinárodnou účasťou „Schwarzov deň“, ktorý sa 
koná každý rok v Košiciach na počesť  profesora Theodora Schwarza, prvého prednostu 
košickej  Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. 

 

**************** 


