
 

 
 
 
 
 
 
 

Profesijný životopis 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

akademický titul, vedecko-pedagogický 

titul alebo umelecko-pedagogický titul 

a vedecká hodnosť  

Marianna Danková, Feriková, RNDr., PhD., 

Dátum a miesto narodenia  1978, Trebišov 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa: 

1997 - 2002  

UPJŠ Prírodovedecká fakulta, 

Odbor: Biológia – chémia titul: Mgr.,  

2004  

Rigorózna skúška  

Odbor: Biológia, titul: RNDr. 

 

Vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa: 

2002 – 2005    

UPJŠ Lekárska fakulta 

Doktorandské štúdium – denné  

Odbor: Všeobecná biológia, titul: PhD. 

 

Ďalšie vzdelávanie  

30.6. 2009 – absolvovanie skúšky z anglického 

jazyka UPJŠ 

17.6.2021- absolvovanie skúšky z medicínskej 

angličtiny UK 

Priebeh zamestnaní  

9/2005– 8/2020 

LF UPJŠ, Ústav histológie a embryológie, 

Šrobárova 2, 040 01 Košice 

9/2020– doteraz 

LF UK, Ústav histológie a embryológie, 

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 
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Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

LF UPJŠ, Ústav histológie a embryológie, 

Šrobárova 2, 040 01 Košice, 

1.Histológia a embryológia 1: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu 

všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

2. Histológia a embryológia 2: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

2. ročníka doktorského študijného programu 

všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

3. Histológia a embryológia 1: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu zubné 

lekárstvo, výučba v slovenskom a anglickom 

jazyku. 

4. Histológia a embryológia 2: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu zubné 

lekárstvo, výučbav slovenskom a anglickom 

jazyku. 

LF UK, Ústav histológie a embryológie, 

Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 

1.Histológia a embryológia 1: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu 

všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

2. Histológia a embryológia 2: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

2. ročníka doktorského študijného programu 

všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a 

anglickom jazyku. 

3. Histológia a embryológia 1: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu zubné 

lekárstvo, výučba v slovenskom a anglickom 

jazyku. 

4. Histológia a embryológia 2: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 

1. ročníka doktorského študijného programu zubné 

lekárstvo, výučbav slovenskom a anglickom 

jazyku. 
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Odborné alebo umelecké zameranie  Histológia a embryológia 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) a kategórie evidencie do 

31. 1. 2022 podľa vyhlášky č. 456/2012 Z. 

z. a od 1. 2. 2022 podľa vyhlášky č. 

397/2020 Z. z.   

1. monografia 

2. učebnica  

3. skriptá 

1. monografia – 0 

 

2. učebnica  

 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách 

1,8 AH Mikroskopická anatómia - Elektronická 

učebnica pre medikov / Mikuláš Pomfy ... [et 

al.].. - vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2009. - 454 s. [12,61 

AH]. - recenzované. - Popis urobený 

9.10.2009. - Projekt: KEGA 3/5185/07. - ISBN 

9788070977422. 

[POMFY, Mikuláš (14.286%) - MECHÍROVÁ, 

Eva (14.286%) - DOMORÁKOVÁ, Iveta 

(14.286%) - TÓTH, Štefan, jr. (14.286%) - 

VESELÁ, Jarmila (14.285%) - JONECOVÁ, 

Zuzana (14.285%) - DANKOVÁ, Marianna 

(14.286%) ] 

1, 65 AH Cytológia a všeobecná histológia : 

elektronická učebnica pre medikov / Eva 

Mechírová ... [et al.]. - vyd. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2010. - 417 s. [11,58 AH]. - recenzované. - 

Popis urobený 11.1.2011. - Projekt: KEGA 

3/5185/07. - ISBN 9788070978030. 

[MECHÍROVÁ, Eva (14.286%) - 

DOMORÁKOVÁ, Iveta (14.286%) - TÓTH, 

Štefan, jr. (14.286%) - VESELÁ, Jarmila 

(14.286%) - JONECOVÁ, Zuzana (14.285%) 

- DANKOVÁ, Marianna (14.285%) - 

POMFY, Mikuláš (14.286%) ] 

1,528 AH Mikroskopická anatómia pre odbor 

zubného lekárstva : vybrané kapitoly / Iveta 

Domoráková ... [et al.]. - 1. vyd. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2018. - 294 s [15,28 AH]. - recenzované. - 

Projekt: Interaktívny prístup k výučbe 

orofaciálnej histológie a embryológie pre 

odbor zubné lekárstvo - KEGA 019UPJŠ-

4/2016. - ISBN 9788081526718. 

[DOMORÁKOVÁ, Iveta (20%) - 

MECHÍROVÁ, Eva (10%) - TÓTH, Štefan, jr. 

(10%) - DANKOVÁ, Marianna (10%) - 

ELIÁŠOVÁ, Viera (10%) - VESELÁ, Jarmila 

(10%) - ČURGALI, Kristína (10%) - 
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FAGOVÁ, Zuzana (10%) - 

SCHWARTZOVÁ, Vladimíra (10%) ] 

 

ACD - Kapitoly vo vysokoškolských 

učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách  

2, 3 AH Ústna dutina [elektronický zdroj] / 

Marianna Danková. - Projekt: Interaktívny 

prístup k výučbe orofaciálnej histológie a 

embryológie pre odbor zubné lekárstvo - 

KEGA 019UPJŠ-4/2016. 

In: Vybrané kapitoly z histológie pre odbor 

zubného lekárstva : Učebnica a mikroskopický 

atlas. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 

9788081527210. - S. 60-143, online 3. skriptá 

- 0 [DANKOVÁ, Marianna (100%) ] 

 

3. skriptá-0 

Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu  

Štatistika kategórií ohlasov  

Citácie v zahraničných publikáciách 

registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS 176 

Citácie v zahraničných publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 2 

Citácie v domácich publikáciách 

neregistrované v citačných indexoch 4 

C E L K O M 182 

Počet doktorandov: 

školených  

ukončených 

(neplatí pre habilitačné konanie) 

 

Kontaktná adresa  Sasinkova 4, 811 08 Bratislava 

 

 

 

V Bratislave 7. 9. 2022    RNDr. Marianna Danková, PhD. 


