
Dr. h. c. Prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc., Ústav lekárskej a klinickej  mikrobiológie, 
UPJŠ Lekárskej fakulty a UN L.P., Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice 

 
 

Správa vymenúvacej komisie 
 

ustanovenej dekanom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
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v študijnom  odbore 7.1.5 Epidemiológia 
 

 
 Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof. sa narodila v roku 1970 v Lučenci. 
Vysokoškolské štúdium absolvovala v rokoch 1989 až 1995 na Univerzite veterinárskeho 
lekárstva v Košiciach – odbor Všeobecné veterinárske lekárstvo. Po jej absolvovaní 
pokračovala na tejto univerzite v internom doktorandskom štúdiu, kde v roku 2000 úspešne 
obhájila dizertačnú prácu vo vednom dobre 43 07 9 – Infekčné a invázne choroby zvierat 
a stala sa držiteľkou titulu PhD.  
 
 V roku 1999 nastúpila na Ústav epidemiológie UPJŠ LF ako odborná asistentka. 
V rokoch 2004 až 2006 absolvovala študijný pobyt v Central Laboratory, Managemnet of HH 
Sh. Sultan Bin Zayed Al Nahyan v Abu Dhabi, UAE. Od roku 2006 až doteraz pôsobí na 
Ústave epidemiológie UPJŠ LF (v r. 2008 – 2014 Ústav verejného zdravotníctva, Oddelenie 
Epidemiológie). Najprv v rokoch 2006 – 2008 ako odborná asistentka, od roku 2008 v pozícii 
docentky a od roku 2014 ako mimoriadna profesorka.  
 

V roku 2008 úspešne habilitovala na UPJŠ LF v odbore 7.1.5 Epidemiológia. V roku 
2014 bola vymenovaná za mimoriadnu profesorku na Ústave epidemiológie UPJŠ LF 
v Košiciach.  
 
 Menovaná je od roku 2014 spolugarantkou v študijnom odbore 7.1.5 Epidemiológia na 
UPJŠ LF a zároveň predsedníčkou odborovej komisie doktorandského štúdia na UPJŠ LF 
v tomto odbore. Je tiež členkou odborovej komisie pre obhajoby dizertačných prác v 
študijnom odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo (UPJŠ LF, od r. 2010), v študijnom odbore 
6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat, študijný program Parazitárne choroby zvierat 
(UVLF Košice, od r. 2016), v študijnom odbore 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 
študijný program Infekčné choroby zvierat (UVLF Košice, od r. 2016) a v študijnom odbore 
6.3.11 Hygiena chovu zvierat a životné prostredie (UVLF Košice, od r. 2012). Je tiež členkou 
viacerých odborných spoločností. 
 

Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť bola opakovane ocenená. Za dlhoročnú 
vedecko-výskumnú prácu v oblasti zoonotických a oportúnnych infekčných ochorení získala 
v roku 2016 medailu Stanislava Prowázka. 
  
 
 



 
  HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 
 
 Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof. pôsobí v pedagogickom procese na 
Ústave epidemiológie UPJŠ LF v Košiciach 21 rokov 94 dní. Pedagogickú činnosť tu 
vykonávala kontinuálne od 1.9.1999 do 31.5.2005 a od 1.10.2006 doposiaľ 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) 
v predmetoch zo študijného odboru Epidemiológia v študijných programoch Všeobecné 
lekárstvo, Zubné lekárstvo, General Medicine, Dental Medicine, Verejné zdravotníctvo, 
Ošetrovateľstvo a Fyzioterapia. 
 
 Inaugurantka je každoročne členkou komisie pre štátnu záverečnú skúšku  - Obhajoba 
diplomovej práce v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a General Medicine.  
 

V postgraduálnej pedagogickej činnosti doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. 
prof., pôsobí ako vyučujúca predmetu Epidemiológia v doktorandskom štúdiu v odbore 7.1.5 
Epidemiológia na UPJŠ LF. Je predsedníčkou odborovej komisie akreditovaného študijného 
odboru doktorandského štúdia 7.1.5 Epidemiológia na UPJŠ LF a členkou viacerých 
odborových komisií pre obhajoby dizertačných prác zmienených vyššie. 

 
Do podania žiadosti o začatie inauguračného konania bola menovaná konzultantkou 

a vedúcou 26 diplomových prác a 14 bakalárskych prác a oponentkou 22 diplomových a 15 
bakalárskych prác.   
  
 Je autorkou a spoluautorkou 2 vysokoškolských učebníc a 3 učebných textov 
v celkovom rozsahu 9,47 AH. 
 
 
 
 HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 
 
 Inaugurantka má registrovaných spolu 368 výstupov a 318 ohlasov. Je spoluautorkou 
1 vedeckej monografie, autorka alebo spoluautorka 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, z toho v 5 je prvý alebo korešpondujúci autor (3x prvý autor, 2x korešpondujúci 
autor). Všetky publikované práce sú z oblasti epidemiológie a epizootológie vybraných 
zoonóz. Vedecké práce uchádzačky boli citované celkom 318x, z toho 216 citácií v 
zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of Science a v databáze 
SCOPUS a 3 citácie v domácich publikáciách registrovaných v citačných indexoch Web of 
Science a v databáze SCOPUS. 
 

V rámci vedeckej školy menovaná bola, resp. je školiteľkou 10 doktorandov, z toho 
ukončilo 7 doktorandov (4x školiteľ, 3x školiteľ špecialista).  

 
Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof., má tiež výrazný podiel na riešení 

grantových projektov, doposiaľ bola resp. je riešiteľkou 23 vedecko-výskumných projektov 



(najmä VEGA, KEGA, ale aj APVV), (6x vedúca projektu, 5x zástupca vedúceho projektu, 
12x spoluriešiteľ projektu) zameraných prevažne na  epidemiológiu a epizotológiu vybraných 
zoonóz. V rámci zahraničnej spolupráce sa uchádzačka zúčastnila v pozícii project manager 
medzinárodného projektu „MSc in Migrant Health: Addressing New Challenges in Europe – 
CHANCE“. An ERASMUS Lifelong Learning Program.    

 
Inaugurantka sa výrazne podieľala na príprave nového študijného odboru 

Epidemiológia v študijnom programe 7.1.5 Epidemiológia doktorského štúdia, ktorý bol 
úspešne akreditovaný v roku 2015.  
 
 Viackrát bola členkou organizačných výborov odborných a vedeckých kongresov 
a sympózií, na ktorých aktívne prednášala a viedla odborné sekcie.  
 
 Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mim. prof. sa výraznou mierou podieľala na 
založení laboratória molekulovo-biologických metód na Ústave epidemiológie UPJŠ LF, 
v ktorom doposiaľ aktívne pôsobí. Spolu so svojimi spolupracovníkmi zaviedla viacero 
inovatívnych postupov v laboratórnej diagnostike vybraných infekčných ochorení. 
 
 Opakovane bol členkou habilitačných komisií. Je pravidelnou recenzentkou vedeckých 
a odborných časopisov a recenzentkou monografií a učebných textov. 
 
  
 

ZÁVER VYMENÚVACEJ KOMISIE 
 
 
 Na základe vyššie uvedených skutočností si dovoľujeme konštatovať, že doc. MVDr. 
Monika Halánová, PhD. mim. prof. je výraznou, pedagogicky vyspelou, vedecky a odborne 
vyzretou osobnosťou s vysokým morálnym kreditom.  
 
 Na základe pozitívnych posudkov, ako aj po posúdení inauguračnej prednášky na tému 
“Prínos novších diagnostických metód k mapovaniu epidemiologickej situácie zoonóz“ 
vymenúvacia komisia konštatuje, že doc. MVDr. Monika Halánová, PhD., mimoriadna 
profesorka nielen spĺňa, ale vysoko prekračuje požadované kritériá podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-
pedagogického titulu profesor, ako aj kritérií platných na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
 Vymenúvacia komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika v Košiciach vymenovať doc. MVDr. Moniku Halánovú, PhD., mim.                   
prof. za profesorku v študijnom odbore 7.1.5 Epidemiológia. 
 
 
 
 
Vymenúvacia komisia: 
 
Predseda:  Dr. h. c. prof. MUDr. Leonard Siegfried, CSc.  
 
     



Členovia:  prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.    
 
    
 prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.    
    
 
 doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc.   
   
  
 
 
 
V Košiciach, 17. 10. 2018 


