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Stanovisko oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní  

doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., mim. prof. 

v študijnom odbore 7.1.5 epidemiológia  

 

Inauguračný spis doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., mim. prof. je v súlade 

s Rozhodnutím rektora č. 16/2017, ktorým sa určujú kritéria na získanie vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a Dodatku č. 1 k tomuto rozhodnutiu, o určení obsahu inauguračného spisu na menovanej 

univerzite. 

 

Predkladaný inauguračný spis obsahuje: 

1. Žiadosť o vymenovanie za profesora. 

2. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov (v zmysle platnej legislatívy). 

3. Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov. 

4. Štruktúrovaný životopis. 

5. Úradne overené doklady o: 

a) VŠ vzdelaní 2. a 3. stupňa, 

b) dekrét docenta. 

6. Potvrdenie o zamestnaní na LF UP JŠ a rozsahu úväzku. 

7. Prehľad pedagogickej činnosti na LF a dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti. 

8. Prehľad vedecko-výskumnej a odbornej činnosti:  

a) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác a umeleckých 

prác, učebníc, učebných textov podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z. 

z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.   

8.a.1. Prehľad publikačných výstupov kategórie A s určením impakt faktora (7.1.5 

epidemiológia, IF > 0,91). 

8.a.2. Vysokoškolské učebnice a skriptá  (autorské hárky). 

b) Zoznam projektov. 

9. Prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké a odborné práce.  

10. Zoznam konkrétnych výstupov pre prax. 

11. Prehľad výsledkov vo vedeckej výchove. 

12. Prehľad plnenia kritérií na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom 

odbore 7.1.5 epidemiológia. 

13. Prehľad prednášok.  

14. Prehľad najvýznamnejších publikácií. 

 

Stanovisko bolo vypracované v zmysle vyššie uvedených kritérií na získanie vedecko-

pedagogických titulov docent a profesor na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

Posudok bol vypracovaný podľa požiadaviek v  článkoch IV. až VI..    

 

Čl. IV 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Kvalifikačné predpoklady uvedené v Čl. IV sú vo všetkých 3 bodoch splnené:  
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‐ V roku 1995 úspešne ukončila Univerzitu veterinárneho lekárstva, Košice, odbor – 

všeobecné lekárstvo,   

‐ v roku 1999 úspešne ukončené doktorandské štúdium - PhD. (philosophie doctor) vo 

vednom odbore infekčné a invázne choroby, UVL Košice, 

‐ v roku 2008 habilitácia v odbore 7.1.5 epidemiológia, UPJŠ LF Košice, 

‐ kritérium (osem rokov praxe v odbore epidemiológie) – spĺňa (21 rokov 94 dní).  

 

Čl. V 

Pedagogická činnosť 

 

Kritéria pre pedagogickú činnosť splnené vo všetkých troch bodoch - obsah a rozsah 

potvrdený dekanom UPJŠ LF (profesorom Pellom).  

Od 1.9.199 do 31.5.2005 a od 1.10.2006 kontinuálne pracuje na LF s úväzkom 1,0 ako VŠ 

pedagóg, v súčasnosti je zaradená do funkcie profesora v študijnom odbore epidemiológia na 

Ústave epidemiológie UPJŠ LF v Košiciach.  

Zabezpečuje výučbu domácich a zahraničných študentov LF (v rámci prednášok, seminárov 

a praktických cvičení), bola a je konzultantkou a vedúcou (14 diplomových prác, 7 Bc. prác) 

a oponentkou (15 diplomových a 8 Bc. prác).  

 

Autorstvo alebo spoluautorstvo VŠ učebníc, skrípt alebo učebných textov – 2/3 (9,47 AH). 

 

Počet školených doktorandov 10 (7x školiteľ, 3x školiteľ špecialista), ukončených 7 (4x 

školiteľ, 3x školiteľ špecialista). 

   

 

Čl. VI 

Vedecko-výskumná činnosť 

1. V rámci vedeckovýskumnej činnosti sú splnené všetky tri požadované kritéria. 

V štatistike publikačnej činnosti (potvrdená Univerzitnou knižnicou UPJŠ) je uvedených 368 

výstupov a 318 ohlasov, z toho je: 

a) Publikačná činnosť: 

- spoluautorkou 1 vedeckej monografie,  

‐ autorkou alebo spoluautorkou 134 vedeckých prác in extenso v domácich 

a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch (109x) a recenzovaných 

domácich a zahraničných vedeckých zborníkoch (25x),  

‐ prvou autorkou je v 23 vedeckých prácach, z toho: 

 v kategórii A – vedecké práce v časopisoch s IF > 0,91 (Σ 38,697) má 20 

publikácií (3x ako prvý autor, 2x ako korešpondujúci autor),  

‐ všetky publikované práce sú z oblasti epidemiológie a epizootológie vybraných 

zoonóz. 

b) Ohlasy na publikačnú činnosť. 

‐ citácie prác spolu:        318 

‐ citácie uvedené v citačných databázach Web of Science a SCOPUS: 219   

(čím vysoko požadované prekračuje kritérium), 
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c) Vedecká škola: 

‐ Uchádzačka bola, resp. je školiteľkou 10 doktorandov, z toho ukončilo 7 

doktorandov (4x školiteľ, 3x školiteľ špecialista). 

 

‐ Výrazný podiel na riešení grantových projektov:  

 Uchádzačka bola a je riešiteľkou 23 vedecko-výskumných projektov (najmä 

VEGA, KEGA, ale aj APVV), (6x vedúca projektu, 5x zástupca vedúceho 

projektu, 12x spoluriešiteľ projektu). 

 Dlhodobo je zapojená do vedecko-výskumnej činnosti v oblasti epidemiológie 

a epizotológie vybraných zoonóz. Výsledky realizovaných projektov úspešne 

publikovala s veľmi dobrým citačným ohlasom. 

 

‐ Uznanie vedeckou komunitou: komplexne posúdené na základe nasledovných 

aktivít:  

 Príprava nového študijného odboru Epidemiológia v študijnom programe 7.1.5 

Epidemiológia doktorského štúdia, ktorý bol úspešne akreditovaný v roku 

2015, uchádzačka je spolugarantkou  

 Vedenie a oponovanie záverečných prác: 

o bakalárskych:   14/15 

o diplomových:  26/22 

o záverečných dizertačných prác:  

vedenie - 7 obhájených (4x ako školiteľ, 3x ako školiteľ špecialista), 

    3 aktuálne vedené (školiteľ), 

oponovanie – 19.  

 Členstvo v odborových komisiách a komisiách pre štátne skúšky: 

o predsedníčka odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác 

v študijnom odbore 7.1.5 epidemiológia (UPJŠ LF), 

o členka odborových komisií pre obhajoby dizertačných prác v št. odbore: 

 7.4.2 verejné zdravotníctvo (UPJŠ LF), 

 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat, študijný program 

Parazitárne choroby zvierat (UVLF Košice), 

 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat, študijný program Infekčné 

choroby zvierat (UVLF Košice), 

 6.3.11 hygiena chovu zvierat a životné prostredie (UVLF Košice), 

 členka komisií pre štátnu skúšku: 

o  v Bc. a Mgr. štúdiu študijného programu VZ (UPJŠ LF) v akademickom 

roku 2009/2010, 

o – obhajobu diplomových prác v študijnom programe VL (UPJŠ LF) v ak. 

rokoch 2011/2012 – 2017/2018, 

o  pre štátnu skúšku „Veterinary legislation, zoonosis and ecology“ študijný 

odbor VVL (zahraniční študenti) (UVLF Košice), ak. roky 2008/2009 – 

2011/2012, 
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o  pre štátnu skúšku „Contagious diseases of animals, protection of the 

environment and veterinary legislation“ študijný odbor VVL (zahraniční 

študenti) (UVLF Košice), ak. roky 2011/2012 – 2016/2017. 

‐ V rámci zahraničnej spolupráce v oblasti pedagogiky sa uchádzačka zúčastnila 

v pozícii project manager medzinárodného projektu „MSc in Migrant Health: 

Addressing New Challenges in Europe – CHANCE“. An ERASMUS Lifelong 

Learning Program.   

 

Doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., mim. prof.:  

‐ je uznávanou odborníčkou na národnej i medzinárodnej úrovni v oblasti epidemiológie 

a epizootológie ochorení prenosných zo zvierat na ľudí (zoonóz),  

‐ jej vedecko-výskumná činnosť je súčasťou základného i aplikovaného výskumu,  

‐ zameriava sa najmä na:  

o epidemiológiu a epizootológiu (epidemiologické a epizootologické aspekty) 

vybraných zoonóz, 

o ich vhodnú diagnostiku, monitoringu a sérologický skríning, 

o rizikové faktory a ich vplyv na bežnú populáciu i jej rizikové skupiny  

(marginalizované skupiny populácie najmä východného Slovenska, 

imunodeficientnych pacientov, a pod.),  

o dopad na životné prostredie a zdravie verejnosti.  

‐ je autorkou a spoluautorkou vedeckých prednášok na lokálnej, regionálnej, národnej 

i medzinárodnej úrovni, 

‐ za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola opakovane ocenená. Získala - medailu 

Stanislava Prowázka za dlhoročnú vedecko-výskumnú prácu v oblasti zoonotických 

a oportúnnych infekčných ochorení v roku 2016. 

 

Pani doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD., mim. prof. je uznávaným odborníkom 

v oblasti epidemiológie a epizootológie zoonóz. Nezastaví sa pred žiadnym odborným 

problémom. Ten vždy považuje za výzvu, ktorú sa snaží vyriešiť, pričom do tohto procesu 

zapája svojich skúsených, ale i odborne menej skúsených alebo neskúsených kolegov, často 

i čerstvých absolventov VŠ.  

Po skončení svojho VŠ pokračovala a pokračuje v získavaní stále nových a nových 

poznatkov rozširujúcich jej vedomosti, i praktické zručnosti. Patrí k mienkotvorným 

odborníkom vo vedných oblastiach, ktorým sa venuje.  

 

Po zhodnotení predloženého inauguračného spisu konštatujem, že Doc. MVDr. 

Monika Halánová, PhD., mim. prof. spĺňa kritéria pre zahájenie vymenúvacieho konania 

profesorov na UPJŠ LF v Košiciach.   

 

 

V Martine, 20.9.2018.   prof. MUDr. Henrieta. Hudečková, PhD., MPH 

         oponent  


