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MUDr. Daniela KANTÁROVÁ, PhD., rod. Vrlíková

Vysokoškolské vzdelanie a
ďalší akademický rast

• 1998 – 2004 – Jesseniova lekárska fakulta UK, odbor: všeobecné lekárstvo
• 1.10.2004 – 8.10.2008 – postgraduálne doktorandské štúdium
8.10.2008 - obhajoba dizertačnej práce „Genetická determinácia a patogenéza
autoimunitného diabetes mellitus“
• 1.10.2004 – doteraz – I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
1. 10. 2004 – 14. 11. 2005 – interný doktorand
15. 11. 2005 – 30. 11. 2008 – vedecký pracovník, externý doktorand
1. 12. 2008 – doteraz – odborný asistent
• 15. 4. 2008 – Spoločný internistický kmeň, SZU Bratislava
• 24. 5. 2010 – špecializácia v odbore Vnútorné choroby, JLF UK Martin
• 14. 3. 2013 – špecializácia v odbore Klinická imunológia a alergológia, SZU
Bratislava
• 25. 11. 2014 – špecializácia v odbore Všeobecné lekárstvo, JLF UK, Martin
• 1.10.2004 – doteraz – I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin
(interný/externý doktorand, vedecký pracovník; sekundárny lekár)
• 1.7.2004 – doteraz – Martinské centrum imunológie, s.r.o., Martin
(sekundárny lekár)
I. interná klinika JLF UK a UNM, Martin –
- študijný odbor: všeobecné lekárstvo (v jazyku slovenskom aj anglickom) –
predmety: propedeutika vnútorných chorôb, vnútorné choroby,
- študijný odbor zubné lekárstvo – predmet: vnútorné choroby
- študijný odbor ošetrovateľstvo – predmet: vnútorné choroby
všeobecné lekárstvo, vnútorné choroby
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Odborné alebo umelecké
zameranie
Publikačná činnosť
vrátane rozsahu (AH) a
začlenenia podľa
smernice č. 13/2008-R o
bibliografickej registrácii
a kategorizácii
publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a
ohlasov (AAB ap.)
1. monografia
2. učebnica
3. skriptá

1980, Martin

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3)
AAB01 Bakošová, Erika (1%) - Beržinec, Peter (2%) - Broďáni, Dušan (1%) Buchancová, Janka (1,5%) - Černá, Mária (2%) - Dzian, Anton (20%) - Halašová,
Erika (20%) - Hamžík, Julián (1%) - Hollá, Gabriela (0,5%) - Hrubiško,Martin
(0,5%) - Hrubý, Richard (1%) - Huťka, Zdenko (1%) - Jonner, Imrich (1%) Kantárová, Daniela (0,5%) - Kasan, Peter (1%) - Kavcová, Elena (26%) - Kopecká,
Iveta (0,5%) - Koza, Ivan (1%) - Krištúfek, Peter (1%) - Kulišková, Iveta (0,5%) Majer, Ivan (1%) - Makaiová, Izabella (1%) - Matáková, Tatiana (1%) Mladosievičová, Beata (1%) - Ondrejka, Igor (1%) - Ondrušová, Martina (0,5%) Plank, Lukáš (2%) - Plutinský, Ján (1%) - Poláček, Hubert (1%) - Pullmann, Rudolf
(1%) - Salát, Dušan (1%) - Strapko, Peter (1%) - Szárazová, Magdaléna (1%) Tamášová, Mária (1%) - Veselý, Jaroslav (0,5%) - Vrlík, Mojmír (1%) Wagnerová, Mária (1%): Karcinóm pľúc. - 1. vyd. - Martin: Univerzita
Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - 674 s. +
Multimediálne DVD . ISBN 978-80-88866-78-7
AAB02 Kantárová, Daniela (95%) - Mokáň, Marián (5%): Autoimunitný diabetes
mellitus. - 1. vyd. - Martin : [s.n.], 2014. - 111 s. ISBN 978-80-970969-4-6
AAB03 Kantárová, Daniela [UKOLJ220] (50% [5AH]) - Vrlík, Mojmír (50% [5AH]):
Autoimunitné choroby (nielen) pre všeobecného lekára. - 1. vyd. - Turany : P +
M, 2017. - 336 s. ISBN 978-80-89694-24-2
BCI Skriptá a učebné texty (1)
Kantárová, Daniela (100%)(3,2AH): Základné princípy diagnostiky a liečby

autoimunitných chorôb [elektronický zdroj] Martin : JLF UK – Portál MEFANET,
2018.- Nestr. [82 s.] .-ISBN 978-80-8187-046-0.

Ohlasy na vedeckú /
umeleckú prácu

Štatistika ohlasov (79):
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (63)
Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (1)
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (8)
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (7)
- Cena Českej a Slovenskej internistickej spoločnosti za najlepšiu prácu v sekcii
Poruchy metabolizmu na XXVI. dňoch mladých internistov (2007), Olomouc
- Reprezentácia JLF UK na 4. medzinárodnej konferencii postgraduálnych
študentov 2007, Hradec Králové
- Cena projektu Európskeho sociálneho fondu za karentované publikácie
doktorandov – za prácu in extenso publikovanú v karentovanom časopise
v hodnotenom období 2007/2008
- Cena Slovenskej a Českej internistickej spoločnosti za najlepšiu prácu na XXVII.
Dňoch mladých internistov 2008, Martin – účasť na 6th European Federation
of Internal Medicine - Seminar on Clinical Research, 16. - 18.4.2009, Paríž,
Francúzsko
- 2. miesto v Súťaži o najlepšiu kazuistiku časopisu Interná medicína 2008/2009
- Jesseniova cena SLS za rok 2010 kolektívu autorov a editorov monografie
Karcinóm pľúc
- Cena Slovenskej a Českej internistickej spoločnosti za najlepšiu prácu na
XXXIII. Dňoch mladých internistov 2014, Martin
- 2. miesto v súťaži o najlepší poster v sekci Alergologie a klinická imunologie v
klinické praxi v rámci XXXI. sjezdu českých a slovenských alergologů a
klinických imunologů a XIV. kongresu českých a slovenských imunologů 2014,
Ostrava
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