
 1 

Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Daniely Kantárovej, PhD., odbornej asistentky                       

I. internej kliniky JLF UK a UNM v Martine pracovala v zložení: 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin - prednosta I. internej kliniky JLF UK 

a UNM, Martin 

Členovia:  

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. – Alergológia a klinická imunológia Synlab Czech s.r.o., Praha 

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD. – IV. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 

Oponenti:  

prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. - Ústav klinickej imunológie a alergológie LF MU a 

FNUSA, Brno 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc. - prednostka Imunologického ústavu LF UK, Bratislava 

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. - primár Diabetologického oddelenia NEDÚ, Ľubochňa 

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

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.  prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.  prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.  prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 11. 6. 2019 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

MUDr. Daniely Kantárovej, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 12. 6. 2019 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 MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského 

k uvedenej Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MUDr. Daniely Kantárovej, PhD. a prečítal 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 17. 04. 2019 so záverom, že uchádzačka splnila 
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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. 

 Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzačku, 

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

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

Kantárová, PhD. odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Dekanka a predsedníčka VR 

JLF UK ukončila verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti 

uchádzača: 

MUDr. Daniela Kantárová, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2004 doteraz, 

a to ako doktorandka dennej formy štúdia a vedecká pracovníčka, od  roku 2008 na funkčnom 

mieste odbornej asistentky, od apríla 2018 na polovičný pracovný úväzok. Jej pedagogická 

činnosť spočíva v príprave a vedení vybraných prednášok, seminárov a praktických cvičení 

z predmetov „Propedeutika vnútorných chorôb“ pre študentov 3. ročníka a „Vnútorné 

choroby“ pre študentov 4. - 5. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo, študujúcich 

v slovenskom a anglickom jazyku a pre študentov 3.- 5. ročníka študijného programu zubné 

lekárstvo. Zodpovedala za pridelených študentov v rámci predštátnicovej praxe a je členkou 

komisie pre praktickú časť štátnej skúšky z predmetu „Vnútorné choroby“ pre študentov                  

6. ročníka všeobecného lekárstva, študujúcich v slovenskom aj anglickom jazyku. Bola 

školiteľkou a oponentkou diplomových prác študentov všeobecného lekárstva. Celkovo tak 

preukázala komplexnú 14-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v príslušnom odbore. 

 V roku 2008 získala na pôde JLF UK obhajobou záverečnej dizertačnej práce 

vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore vnútorné choroby. V roku 2010 na JLF UK 

získala špecializáciu v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo a v roku 2013 na LF SZU aj 

špecializáciu v odbore klinická imunológia a alergológia, 

MUDr. Daniela Kantárová, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

problematike autoimunitného diabetes mellitus 1. typu a možnostiam jeho detekcie pomocou 

biomolekulových a genetických markerov. Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej 

práce prezentovala vo forme publikácií, prednášok a posterov na domácich a zahraničných 

fórach, ako aj v habilitačnej práci s názvom „Diabetes mellitus 1. typu – prototyp 

autoimunitných chorôb“. 
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V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala na riešení 1 projektu APVV 

(APVV-14-0153) a 4 projektov VEGA (1/4284/07, 1/0005/08, 1/0053/11, 1/0160/16).   

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Daniela Kantárová, PhD. autorkou 1 vysokoškolských 

skrípt s predpísaným podielom 3 AH. Ďalej je autorkou a spoluautorkou 49 pôvodných 

vedeckých prác z odboru vnútorné choroby, publikovaných formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch; prvou alebo korešpondujúcou autorkou 20 vedeckých 

publikácií, z toho prvou alebo korešpondujúcou autorkou 3 vedeckých publikácií 

uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou IF ˃ 0,70 pre odbor vnútorné choroby. 

Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy uchádzačky je 79, z toho 64 je 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

Za svoju vedeckú aktivitu získala hlavnú cenu za najlepšiu prednášku na XXVII. 

Dňoch mladých internistov s medzinárodnou účasťou v roku 2008 a Cenu Európskeho 

sociálneho fondu za publikáciu v karentovanom časopise v roku 2007. 

 

MUDr. Daniela Kantárová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie 

titulu docentky v študijnom odbore vnútorné choroby. 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 

MUDr. Daniele Kantárovej, PhD. 

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t k a 

v študijnom odbore vnútorné choroby. 

 

Habilitačná komisia: 

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin   podpísaný 

doc. MUDr. Vít Petrů, CSc.     podpísaný 

doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.    podpísaný 

 

V Martine, 12. júna 2019 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná práca prešla kontrolou originality.  


