
Návrh habilitačnej komisie na vymenovanie  

RNDr. Martina MRVU, PhD. 

z Katedry zoológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6 

842 15 Bratislava 

 za docenta v odbore habilitačného konania  

„Zoológia“ 

 

V súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z.z. 

o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docenta a profesora, ako aj Zásadami 

Univerzity Komenského k vyhláške č. 246/2019 o habilitácii docentov a vymenúvaní 

profesorov, uverejnenými vo Vnútornom predpise UK č. 7/2014, sa dňa 6.4.2022 uskutočnila 

na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave habilitačná prednáška RNDr. Martina MRVU, 

PhD. z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na tému „Akantamébové 

infekcie: patogenéza, diagnostika a terapeutické možnosti“ a obhajoba jeho habilitačnej práce 

s názvom „Pôdne nahé meňavky: diverzita vybraných skupín, interakcie s inými organizmami a 

nové stratégie eliminácie patogénnych kmeňov“. 

Habilitačná komisia bola dekanom PríF UK vymenovaná v zložení:  

Predseda: prof. RNDr. Milada HOLECOVÁ, CSc.  
Katedra zoológie PríF UK, Bratislava  

Členovia: prof. MVDr. Lýdia ČISLÁKOVÁ, CSc.  
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

 doc. RNDr. Michal STANKO, DrSc.   
Parazitologický ústav SAV, Košice  

Za oponentov habilitačnej práce boli dekanom PriF UK vymenovaní: 

prof. MVDr. Monika HALÁNOVÁ, PhD.  
Ústav epidemiológie, Lekárska fakulta UPJŠ, Košice 

prof. MVDr. Marián VÁRADY, DrSc.   
Parazitologický ústav SAV, Košice 

RNDr. Pavla SOJKOVÁ, Ph.D.    
Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice, ČR 

 

Habilitačná prednáška RNDr. Martina MRVU, PhD. sa zaoberala akantamébovými 

infekciami s dôrazom na patogenézu, diagnostiku a terapeutické možnosti. V úvode 

habilitačnej prednášky uchádzač predstavil akantaméby vrátane morfológie trofozoitov a 

cýst, životného cyklu a ekológie. Následne charakterizoval medicínsky význam týchto 

amfizoických meňaviek ako pôvodcov oportúnnych a non-oportúnnych infekcií človeka 

a ďalších živočíchov a ako rezervoárových hostiteľov patogénnych endocytobiontov. 

V ďalšej časti prednášky prezentoval základné informácie o akantamebózach človeka 

(akantamébová keratitída, granulomatózna amébová encefalitída a diseminované infekcie 

ako aj kutánne infekcie) vrátane ich epidemiológie a klinického obrazu. Ťažiskom prednášky 

boli informácie o patogenéze akantamébových infekcií vrátane definovania faktorov 

virulencie. Uchádzač charakterizoval jednotlivé elementy podieľajúce sa na adhézii 



akantaméb na hostiteľské bunky, ako sú MBP (manózu viažúci lektín), ďalšie adhezíny a LBP 

(laminín viažúci proteín), za súčinnosti aktivity kalciových kanálov a prestavby cytoskeletu. 

Charakterizoval cytopatický efekt, na ktorom sa podieľa sekrécia viacerých proteáz 

a akantaporínu. Vysvetlil priebeh patogenézy pri akantamébovej keratitíde, pri ktorej 

dochádza k deštrukcii korneálneho epitelu a ku vzniku ulcerácie rohovky ako aj priebeh 

patogenézy pri granulomatóznej amébovej encefalitíde so vznikom granulómov 

a nekrotických lézií v mozgu. Spomenul tiež imunitnú odpoveď organizmu pri týchto 

infekciách. Následne charakterizoval aktuálne metódy diagnostiky, založené na priamom 

dôkaze patogénneho izolátu alebo jeho DNA vo vzorke vrátane konkrétnej prípadovej 

štúdie. Významnou časťou prednášky bolo objasnenie problematiky terapie 

akantamébových infekcií, kde uchádzač zdôraznil nejednotnosť terapeutických 

postupov, absenciu štandardizovaných postupov a univerzálnych liečiv, potrebu intenzívnej 

a dlhodobej terapie pri AK a príčiny nízkej úspešnosti terapií GAE, diseminovaných 

a kutánnach infekcií. Na záver uchádzač spomenul preventívne opatrenia na zabránenie 

vzniku a šírenia akantamébových infekcií ako aj súčasné perspektívy a otvorené otázky 

výskumu.  

Obhajoba habilitačnej práce RNDr. Martina Mrvu, PhD. bola uskutočnená predpísaným 

spôsobom on-line formou. Všetci traja oponenti boli prítomní on-line. Habilitačná práca sa 

zaoberala diverzitou vybraných skupín pôdnych nahých meňaviek, interakciami s inými 

organizmami a novými stratégiami eliminácie patogénnych kmeňov. V rámci obhajoby 

habilitačnej práce uchádzač definoval pôdne nahé meňavky, pričom spomenul ich širokú 

ekologickú toleranciu umožňujúcu ich výskyt v širokom spektre biotopov a početné 

interakcie s inými organizmami vrátane invadovania tiel živočíchov. Nasledovala časť 

týkajúca sa výskumu druhovej diverzity vybraných skupín, kde autor dokázal vhodnosť 

niektorých kultivačných médií pre dlhodobé štúdie. V ďalšej časti sa zaoberal diverzitou 

pôdnych meňaviek zo skupín Leptomyxida a Monothalamea, vrátane opisu druhu 

Rhizamoeba matisi a revízie druhu Lieberkuehnia wageneri. V rámci interakcií pôdnych 

meňaviek a iných organizmov opísal infekciu ektoparazitickou mycétou Amoebophilus 

simplex a prvý krát identifikoval dva druhy hostiteľských meňaviek (Mayorella penardi, M. 

vespertilioides). V ďalšej časti sa zaoberal prvou detekciou meňavky Thecamoeba 

quadrilineata ako amfizoického druhu v čreve dážďovky Lumbricus terrestris. V rámci 

interakcií akantaméb a človeka sa zameral na prvé prípady akantamébových infekcií 

zistených na území Slovenska zahŕňajúce identifikáciu pôvodcov. V nasledujúcej časti sa 

zameral na výskum citlivosti akantaméb na série membránovo aktívnych zlúčenín, ktoré 

predstavujú perspektívnu stratégiu terapií akantamébových infekcií. Na základe výsledkov 

experimentov poukázal na potrebu testovania citlivosti klinických izolátov akantaméb na 

postupne do praxe zavádzané liečivo hexadecylfosfocholín (miltefosín). Ďalej poukázal na 

potenciál využitia novosyntetizovaných dialkylfosfocholínov a heterocyklických 

alkylfosfocholínov (APC) ako budúcich možných terapeutík akantamebóz vrátane detailnej 

analýzy cytomorfologických zmien buniek akantaméb po aplikácii APC. Zaoberal sa aj 

porovnaním citlivosti akantaméb na kvartérne amóniové soli a ich alkylfosfocholínové 

a alkylfosfohomocholínové deriváty, ktoré prejavujú nižšiu toxicitu voči tkanivám. 



V habilitačnej práci ďalej nasledovalo 10 chronologicky zoradených vedeckých publikácií 

logicky a obsahovo zodpovedajúcich jednotlivým kapitolám.  

Všetci traja oponenti vo svojich posudkoch hodnotili kladne odbornú úroveň habilitačnej 

práce. Uchádzač v dostatočnej miere odpovedal na otázky a pripomienky oponentov, ktoré 

odzneli v posudkoch a v následnej diskusii presvedčil, že je odborníkom v problematike 

výskumu pôdnych nahých meňaviek a ich interakcií s inými organizmami vrátane najnovších 

stratégií eliminácie patogénnych kmeňov. 

RNDr. Martin Mrva, PhD. publikoval doterajšie výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti 

v domácich a zahraničných recenzovaných časopisoch, zborníkoch a monografiách (celkovo 

93 záznamov, z toho do habilitačného konania zaradených 10). Z uvedeného počtu ku dňu 

podania žiadosti o začatie habilitačného konania tvorilo 22 publikácii práce zaradené do CC 

(z toho 17 kategórie A). Je spoluautorom dvoch vedeckých monografií, dvoch 

vysokoškolských učebníc (podiel 4,68 AH a 5,14 AH) a dvoch vysokoškolských skrípt. 

Celkovú štatistiku ohlasov tvorí 206 záznamov na všetky doposiaľ publikované odborné 

a vedecké publikačné výstupy, z toho je 138 ohlasov evidovaných v citačných indexoch Web 

of Science Core Collection.  

Počas 17-ročného pedagogického pôsobenia na Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty 

UK v Bratislave okrem vedenia cvičení prednášal a prednáša viaceré základné predmety. Na 

bakalárskom stupni štúdia sú jeho pedagogické aktivity zamerané na prednášky a cvičenia 

pre študentov z odboru Biológia: študijné programy Biológia, Systematická biológia, 

Medicínska biológia, Biological Chemistry a z odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy: 

študijný program Učiteľstvo Biológie. Na magisterskom stupni štúdia prednáša a vedie 

semináre pre študentov študijného odboru Biológia, študijný program Zoológia. Celkovo sa 

na oboch stupňoch štúdia doposiaľ podieľal na výučbe 14 predmetov. Pedagogická činnosť 

je zameraná na zoológiu, parazitológiu a protistológiu. 

Pod jeho vedením bolo doposiaľ úspešne obhájených 10 bakalárskych a 5 diplomových prác. 

Od roku 2017 je školiteľom doktorandských dizertačných prác v odbore Zoológia. 

V súčasnosti je školiteľom jednej dizertačnej práce. Výsledky bakalárskych, diplomových 

a dizertačných prác boli publikované v zahraničných karentovaných časopisoch (Journal of 

Parasitology; International Journal of Pharmaceutics; European Journal of Medicinal 

Chemistry; Parasitology Research; Bioorganic Chemistry; Journal of Surfactants and 

Detergents; Acta Tropica) a recenzovaných zahraničných (Epidemiologie, mikrobiologie, 

imunologie) a domácich (Správy klinickej mikrobiológie; Newslab) časopisoch. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického a vedeckého profilu a taktiež po 

zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce zastáva názor, že uchádzač 

je pripravený na prácu univerzitného docenta, čo sa odzrkadlilo aj na následnom 

jednohlasnom pozitívnom hlasovaní.  

V súlade s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj Zásad habilitačného 

konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite 



Komenského v Bratislave k vyššie uvedenej Vyhláške MŠ SR, habilitačná komisia odporúča 

udeliť RNDr. Martinovi MRVOVI, PhD. titul docent v odbore habilitačného konania 

„Zoológia“.  

 

 

Predseda:  prof. RNDr. Milada HOLECOVÁ, CSc.  ........................................ 

Členovia: prof. MVDr. Lýdia ČISLÁKOVÁ, CSc.  ........................................ 

doc. RNDr. Michal STANKO, DrSc.  ........................................ 

 

 

V Bratislave, 6.apríla 2022  

 


