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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie RNDr. Moniky Ďurfínovej, PhD., odbornej asistentky z 

Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave 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. Mária Mareková, CSc. - prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF 

UPJŠ, Košice 

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

Bratislava 

Oponenti:  

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. - Ústav lekárskej biochémie JLF UK, Martin  

doc. RNDr. Marek Stupák, PhD. - Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, Košice  

doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc. - Ústav chemických vied PriF UPJŠ, Košice 

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

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.   prof. MUDr. Martin Péč, PhD.  

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO  prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.   prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.  

  

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 13.10.2020 o 11.00 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 14.10.2020 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 RNDr. Moniky Ďurfínovej, PhD. a prečítal 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 29.7.2020 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá 

pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentky 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 uchádzačku, 

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

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky. Dr. Ďurfínová 

odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Predsedníčka VR JLF UK ukončila verejnú časť 

obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzačky:    

RNDr. Monika Ďurfínová, PhD. vykonáva komplexnú a kontinuálnu pedagogickú 

prácu v pregraduálnej medicínskej výučbe na Ústave lekárskej chémie, biochémie a klinickej 

biochémie LF UK v Bratislave od 03/2003. Od roku 2007 pôsobí na funkčnom mieste 

odbornej asistentky na plný pracovný úväzok. Jej pedagogická činnosť spočíva v 

samostatnom vedení praktických cvičení a seminárov z predmetu Lekárska biochémia 1 a 2 

študentov 2. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo v SJ a AJ a prednášaní 

vybraných prednášok z predmetu Lekárska biochémia pre zubné lekárstvo 1 a 2 študentom 

študijného programu zubné lekárstvo. Je schválenou členkou skúšobnej komisie pre ústne 

skúšanie v študijnom programe všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. Okrem toho prednáša 

a skúša študentov z predmetu Lekárska biochémia pre medziodborový študijný program 

biomedicínska fyzika. Vedie a oponuje bakalárske, diplomové, rigorózne práce, viedla krúžky 

ŠVOČ. Podieľa sa na tvorbe študijnej literatúry. Uchádzačka preukázala 17-ročnú 

kontinuálnu pregraduálnu pedagogickú činnosť v danom odbore. 

 V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala na riešení 7 grantových úloh.                          

Dr. Ďurfínová bola zodpovednou riešiteľkou projektu MZ SR 2012/2-UKBA-2, 

spoluriešiteľkou 3 projektov VEGA (1/9242/02, 1/6145/99, 95/5195/641), projektu MVTS20 

(ČR/Slov/2001/bio) a 2 projektov KEGA (047UK-4/2012, 248-021UK-4/2010).  

Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce prezentovala vo forme 

publikácií, príspevkov na domácich a zahraničných fórach ako aj v habilitačnej práci 

s názvom „Vybrané biomarkery u pacientov so sklerózou multiplex“.   
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 Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je RNDr. Monika Ďurfínová, PhD. prvou autorkou 2 skrípt                              

(v 1 skriptách skutočný podiel 3 AH autorky). Ďalej je autorkou a spoluautorkou 34 

pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a 

zborníkoch, je prvou alebo korešpondujúcou autorkou v 16 vedeckých publikáciách, z toho je 

prvou autorkou 4 vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou       

IF ˃ 0,91 pre odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Celkový počet citačných 

ohlasov na publikačné výstupy uchádzačky je 40, z toho 20 je registrovaných v citačných 

indexoch ISI a SCOPUS.  

 

RNDr. Monika Ďurfínová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Habilitačná komisia 

po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a morálneho profilu uchádzačky a po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce  

 

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť 

RNDr. Monike Ďurfínovej, PhD.  

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t k a 

v  odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 

 

 

 

Habilitačná komisia: 

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

 

Členovia: prof. Ing. Mária Mareková, CSc.  podpísaná 

 

  prof. Ing. Albert Breier, DrSc.  podpísaný 

 

 

 

V Martine, 14.10.2020 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


