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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MUDr. Dany Prídavkovej, PhD., odbornej asistentky                       

z 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:  

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. – prednosta II. kardiologickej kliniky LF UPJŠ a VÚSCH,              

a. s., Košice 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. - III. interná klinika - nefrologická, reumatologická a 

endokrinologická LF UP a FN, Olomouc 

Oponenti:  

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. - prednosta III. internej kliniky - nefrologickej, 

reumatologickej a endokrinologickej LF UP a FN, Olomouc 

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. - I. interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice 

doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH - V. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava 

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

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.  prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD. prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc. 

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.   prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 16. 6. 2021 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

MUDr. Dany Prídavkovej, PhD. vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 17. 6. 2021 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. Dany Prídavkovej, PhD. a prečítal 

Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 15. 4. 2021 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. 

 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. Dana 

Prídavková 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 

uchádzačky: 

MUDr. Dana Prídavková, PhD. vykonáva pedagogickú činnosť na I. Internej klinike 

JLF UK a UNM kontinuálne od roku 2008 na funkčnom mieste odbornej asistentky v 

skrátenom pracovnom úväzku 0,5 normatívneho času. Jej pedagogická činnosť spočíva v 

príprave a vedení vybraných prednášok, seminárov a praktických cvičení z predmetov 

Propedeutika vnútorných chorôb a Vnútorné choroby v študijnom programe všeobecné 

lekárstvo, z predmetu Propedeutika vnútorných chorôb v študijnom programe zubné lekárstvo 

a predmetu Vnútorné choroby/Gerontológia a ošetrovateľstvo v študijnom programe 

ošetrovateľstvo. Je členkou komisie pre štátnu skúšku praktickej časti z predmetu Vnútorné 

choroby v slovenskom a anglickom jazyku. Je školiteľkou a oponentkou záverečných 

diplomových prác študentov v odbore všeobecné lekárstvo. V rámci postgraduálneho 

špecializačného vzdelávania je lektorkou pre teoretickú a praktickú časť v odboroch vnútorné 

lekárstvo, vrátane spoločného internistického kmeňa diabetológia, poruchy látkovej premeny 

a výživy a pre rezidentský program v odbore  všeobecné lekárstvo. Celkovo tak preukázala 

komplexnú 14-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v príslušnom odbore. 

Od promócie v roku 1995 preukázala celkovo 26-ročnú odbornú prax v odbore 

vnútorné choroby. Získala v roku 1998 špecializáciu I. stupňa a v roku 2003 špecializáciu               

II. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo na SZU v Bratislave. Na JLF UK v Martine získala v 

roku 2009 špecializáciu v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy a v roku 

2016 špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. 
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 V roku 2009 získala na pôde JLF UK obhajobou záverečnej dizertačnej práce 

vedecko-akademickú hodnosť PhD. v odbore vnútorné choroby.  

MUDr. Dana Prídavková, PhD. sa vo svojej vedecko-odbornej práci venuje najmä 

problematike významu liečby pomocou kontinuálnej subkutánnej inzulínovej infúzie 

u pacientov s oboma typmi diabetes mellitus, jej vplyvu na riziko hypoglykémie a  distribúciu 

tukového tkaniva. Oblasť jej výskumu je široká. Bola vedeckou sekretárkou celoslovenského 

multicentrického projektu „Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku“ v rámci Národného 

diabetologického programu, ktorého výsledky boli uvedené vo Svetovom diabetickom atlase. 

Zaoberá sa aj problematikou dysfunkcie tukového tkaniva u pacientov s metabolickým 

syndrómom a diabetes mellitus 2. typu. 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 „Liečba kontinuálnou subkutánnou inzulínovou infúziou 

a jej špecifické efekty u pacientov s diabetes mellitus 1. typu“. 

V rámci grantovej činnosti uchádzačka participovala na riešení 3 vedeckých projektov 

VEGA (1/0053/11, 1/0228/13, 1/0090/20), projektu APVV-14-0153 a 2 projektov 

štrukturálnych fondov EÚ (ITMS kód Projektu 26110230067, ITMS2014+: 313011V344). 

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MUDr. Dana Prídavková, PhD. autorkou 1 vysokoškolských skrípt 

s predpísaným podielom 3 autorských hárkov. Ďalej je autorkou a spoluautorkou 34 

pôvodných vedeckých prác z odboru vnútorné choroby, publikovaných formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch a zborníkoch; prvou alebo korešpondujúcou autorkou 14 

vedeckých publikácií, z toho prvou 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 97, z toho 50 je registrovaných 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

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

mladých internistov v roku 1998,  cenu za prednášku na XXIV. Dňoch mladých internistov 

s medzinárodnou účasťou v roku 2005, cenu za najlepšiu prácu v odbore diabetológia na 

podujatí Kazuistiky v internej medicíne v roku 2018 a cenu Slovenskej diabetologickej 

spoločnosti za vedeckú publikáciu uverejnenú v zahraničnom karentovanom časopise „Insulin 

pump therapy – influence on body fat redistribution, skeletal muscle mass and ghrelin, leptin 

changes in T1D patients“ v roku 2019. 
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MUDr. Dana Prídavková, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docentky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 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. Dane Prídavkovej, PhD. 

vedecko-pedagogický titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania vnútorné choroby. 

 

Habilitačná komisia: 

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

prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.    podpísaný 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.    podpísaný  

 

V Martine, 17. júna 2021 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


