
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

     Košice 18.7.2018. 

 

 
    Oponentský posudok inauguračného spisu 

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

na vymenovanie za profesorku v študijnom odbore 7.1.5. Epidemiológia 

 

 

Inauguračný spis  doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD. mim. prof. obsahuje 

podrobný popis aktivít, ktoré sú predpokladmi inauguračného konania. Po jeho preštudovaní 

si dovolím predložiť nasledovné hodnotenie. 

 

 

Pedagogická činnosť 

Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD. mim. prof. s pedagogickými aktivitami začala 

už  ako interná ašpirantka počas doktorandského štúdia na oddelení biológie Univerzity 

veterinárneho lekárstva v Košiciach v rokoch 1995 – 1999. Od roku 1999 vykonávala 

pedagogickú  činnosť v odbore epidemiológia ako odborná asistentka na Ústave 

epidemiológie, resp. v dôsledku  organizačných zmien na Oddelení epidemiológie Ústavu 

verejného zdravotníctva   UPJŠ Lekárskej fakulty.  Predmety týkajúce sa epidemiológie 

infekčných i neinfekčných chôrob vyučuje formou praktických cvičení i prednášok 

v slovenskom aj anglickom jazyku. Od získania titulu docent pokračuje v týchto 

pedagogických aktivitách nepretržite 10 rokov, čím jednoznačne prekračuje kritérium v tejto 

oblasti. 

 

 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny LF UPJŠ a UN LP 

Prednosta: prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc. 

Rastislavova 43,  041 90 Košice 

tel.: +421 (055) 615 2200, fax +421 (055) 615 2229 

e-mail: ivan.schreter@upjs.sk 

 



 

 

Vedecko-výskumná činnosť 

Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD. mim. prof. je veľmi aktívna aj v oblasti 

vedeckovýskumnej a to nielen po stránke kvantitatívnej, ale predovšetkým významom jej 

publikácii. Svedčí o tom predovšetkým súbor priložených najvýznamnejších prác. K ich 

ľahšiemu posúdeniu by prispelo očíslovanie a uvedenie obsahu tejto časti habilitačného spisu. 

Vo svojich prácach sa venuje hlavne problematike epidemiológie infekčných chorôb, najmä 

zoonóz a oportúnnych nákaz. Je spoluautorkou jednej monografie, 2 vysokoškolských 

učebníc,  2 skrípt a prvou autorkou tretích skrípt (celkove 9.47 AH). Doteraz publikovala 

celkovo 134 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli citované spolu 318-krát.  Podieľala sa 

významnou mierou na riešení 23 grantových projektov. Pravidelne sa zúčastňuje svojimi 

prednáškami na celoštátnych i medzinárodných odborných podujatiach, je výbornou 

prednášateľkou. Jej prednášky majú nielen vysokú odbornú , ale aj didaktickú úroveň. 

 

Vedecká škola  

Vedeckú školu doc. MVDr. Moniky Halánovej, PhD. mim. prof. reprezentuje 7 

doktorandov s ukončeným vzdelávaním, ktorým bola školiteľkou, alebo školiteľkou 

špecialistkou (3 študenti) a ďalší 3, ktorí sú vo vedeckej výchove. 

 

Organizačná činnosť  

Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD. mim. prof. je uznávanou odborníčkou v odbore 

epidemiológia. Je predsedníčkou Odborovej komisie  pre obhajoby dizertačných prác 

v študijnom odbore 7.1.5 Epidemiológia na UPJŠ LF v Košiciach a členkou v ďalších štyroch 

odborových komisiách pre obhajoby dizertačných prác na UVLF v Košiciach.  

 

Záver  

Doc. MVDr. Monika Halánová, PhD. mim. prof. v zmysle zákona MŠ SR č.6/2005 

Z.z. o postupe získavania vedeckých titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a 

profesor spĺňa kvalifikačné, vedecko-výskumné a pedagogické podmienky nevyhnutné pre 

udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v študijnom odbore 7.1.5. Epidemiológia. 

  

        prof. MUDr. Ivan Schréter,CSc. 


