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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Daniela Čierneho, PhD., odborného asistenta z 

Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM v Martine v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania lekárska, klinická a farmaceutická biochémia pracovala v zložení: 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. - vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, Martin    

Členovia:  

prof. Ing. Albert Breier, DrSc. - riaditeľ Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 

Bratislava 

prof. Ing. Mária Mareková, CSc. - prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF 

UPJŠ, Košice 

Oponenti:  

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc. - Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin  

prof. RNDr. Mária Kožurková, CSc. - Ústav chemických vied PF UPJŠ, Košice 

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. - vedúca Katedry chémie, biochémie a biofyziky UVLF, 

Košice 

 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.  prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin 

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.  prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD. prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. 

  

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 8.6.2022 o 13.00 h za prítomnosti 

habilitačnej komisie a posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej 

prednášky vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 9.6.2022 o 11.30 h za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. 

Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine. 

 Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad 

Univerzity Komenského k uvedenej Vyhláške. 
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 Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom  

a vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Daniela Čierneho, PhD. a prečítal 

„Stanovisko habilitačnej komisie“ zo dňa 5.4.2022 so záverom, že uchádzač splnil kritériá pre 

habilitačné konanie o udelenie titulu docent na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal 

hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK 

v Martine.    

 Predsedníčka Vedeckej rady oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala uchádzača, 

aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky. MUDr. Daniel 

Čierny, PhD. odpovedal na všetky pripomienky a otázky. Predsedníčka VR JLF UK ukončila 

verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastností 

uchádzača:    

 MUDr. Daniel Čierny, PhD. vykonáva komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť 

na funkčnom mieste odborného asistenta na plný pracovný úväzok na Ústave klinickej 

biochémie JLF UK a UNM od augusta 2015. V roku 2020 získal na JLF UK v Martine 

špecializáciu v špecializačnom odbore Klinická biochémia. Jeho pedagogická činnosť v 

pregraduálnej medicínskej výučbe spočíva v samostatnom vedení prednášok, praktických 

cvičení a seminárov z predmetov: Klinická biochémia a laboratórna medicína študentov VL v 

SJ a AJ, Propedeutika vnútorných chorôb študentov ZL, Lekárska biochémia študentov VL v 

SJ a AJ, Vnútorné choroby študentov VL v SJ a AJ, Biochémia študentov NŠP a skúšaní  

predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína študentov VL v SJ a AJ. Uchádzač bol 

školiteľom 4 diplomových prác, viedol 6 kolektívov v rámci ŠVOČ,  podieľa sa na tvorbe 

študijnej literatúry a v rámci postgraduálneho vzdelávania je oponentom špecializačných prác 

v študijnom programe klinická biochémia. Celkovo preukázal 7-ročnú kontinuálnu 

pedagogickú činnosť v danom odbore a spĺňa všetky požadované kritériá.  

 V rámci grantovej činnosti uchádzač participoval na riešení 12 grantových úloh.  

MUDr. Daniel Čierny, PhD. bol spoluriešiteľom 5 projektov VEGA (1/0242/13, 1/0287/16, 

1/0128/16, 1/0277/18, 1/0301/19), zástupcom zodpovedného riešiteľa 1 projektu VEGA  

(1/0230/20), spoluriešiteľom projektov APVV-15-0107, MZ SR 2018/20-UKMT-16 a 4 

projektov ŠF EÚ.   

 Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií, 

ako aj v habilitačnej práci s názvom „Genetické, biochemické a iné markery v etiopatogenéze 
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a diagnostike sclerosis multiplex“.  Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a 

priložených kópií publikačných výstupov je MUDr. Daniel Čierny, PhD. autorom 1 

vysokoškolských skrípt (5,00 AH). Ďalej je autorom a spoluautorom 41 pôvodných 

vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, 

je prvým alebo korešpondujúcim autorom 13 vedeckých publikácií, z toho je prvým autorom 

5 vedeckých prác uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,91 pre odbor 

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné 

výstupy uchádzača je 163, z toho 142 je registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

 

MUDr. Daniel Čierny, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia. Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, 

odborného a morálneho profilu uchádzača a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce   

 

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť 

MUDr. Danielovi Čiernemu, PhD.  

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t  

v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. 

 

Habilitačná komisia:  

 

Predseda: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  podpísaný 

 

Členovia: prof. Ing. Albert Breier, DrSc.  podpísaný 

 

  prof. Ing. Mária Mareková, CSc.  podpísaná 

 

 

 

V Martine, 09.06.2022 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


