
Životopis 
 

Meno a priezvisko: Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
Dátum a miesto narodenia: 18. júla 1947, Piešťany, Slovenská republika 
Pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK 
 
Vzdelanie: 
1970: PriF UK v Bratislave, odbor chémia, špecializácia biochémia 
1971: RNDr., odbor biochémia, PriF UK, Bratislava 
1982: CSc., odbor biochémia, PriF UK, Bratislava 
1985: docentka, odbor biochémia, PriF UK, Bratislava 
2000: profesorka, odbor biochémia a molekulárna biológia, PriF UK, Bratislava 
2001: DrSc., odbor biotechnológia, CHTF STU, Bratislava 
 
Zamestnanie: 
1970 – 1971: Biochemický ústav UK, Bratislava 
1971 – doteraz: Katedra biochémie, PriF UK, Bratislava 
2005 – doteraz: Rektorát Univerzity Komenského Bratislava 
 
Pracovné a študijné zahraničné pobyty: 
 Katedra biochémie, Philippsova Univerzita v Marburgu;   
 Oddelenie fyziologickej chémie, Karolínsky inštitút  v Stockholme;  
 Ústav fyziológie rastlín  a biotechnológie, Univerzita v Paríži - Orsay (hosťujúca 

profesorka);  
 Ústav biochémie a bunkovej genetiky v Bordeaux (hosťujúca profesorka);  
 Katedra chémie, Univerzita v Yorku;  
 Katedra mikrobiológie, Univerzita Martina Luthera v Halle. 
 
Vedecká aktivita: 
 Odborné vedecké zameranie: vlastnosti, funkcia a štruktúra vybraných 

oxidoreduktáz streptomycét. 
 Počet publikačných výstupov: 164 
 Počet citačných ohlasov: 196 
 Počet vyškolených ašpirantov a doktorandov: 12 
 
Členstvo v redakčných radách: 
1996 – doteraz: členka redakčnej rady časopisu Biológia, séria C - Bunková  
                              a molekulárna biológia 
1996 – doteraz: členka redakčnej rady časopisu Biológia, ekológia a chémia 
 
Členstvo v spoločnostiach: 
 členka Spoločnosti  pre biochémiu a molekulárnu biológiu pri SAV 
 čestná členka Slovenskej farmaceutickej spoločnosti 
 členka Academia Scientarium et artium Europaea v Salzburgu 
 členka Slovenskej spoločnosti pre vedu a umenie 
 
Ocenenia: 
1983: Cena mladého biochemika, udelená Československou spoločnosťou  
            biochemickou pri ČSAV 
1987: Medaila J.E.Purkyně 



2000: Pamätná medaila PriF UK 
1995:  Plenárna prednáška na 4.sympóziu „Tioredoxíny a príbuzné proteíny“  
            na Univerzite v Kasseli 
2000: Plenárna prednáška na 17. zjazde českej a slovenskej spoločnosti pre biochémiu  
             a molekulárnu biológiu v Prahe 
2002: Celouniverzitná profesorská prednáška „Prítomnosť a budúcnosť génových  
            manipulácií“ 
2007: Zlatá medaila UK 
2010: Grafický list PriF UK 
2010: Pamätná medaila FTVŠ UK  
 
Najvýznamnejšie funkcie: 
 prorektorka pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium UK 
 členka Vedeckej rady UK 
 podpredsedníčka Vedeckej rady SAV  
 garant študijného odboru biochémia, PriF UK 
 vedúca Katedry biochémie, PriF UK 
 predsedníčka a podpredsedníčka  grantovej agentúry VEGA v r.2002-2005 
 členka Predsedníctva agentúry APVV  
 predsedníčka  Slovenského výboru pre bioetiku SK UNESCO pri MZV SR 
 členka International Bioethics Governmental Commitee UNESCO v Paríži 

v r.2004-2008 
 členka COMEST (World commission on the Ethics of Scientific Knowledge  

and Technology) UNESCO v Paríži 
 členka Board of Governors IUIES v Gorizii 
 zodpovedná riešiteľka 2 projektov ŠF EÚ „Centrum excelentnosti pre využitie 

informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality 
života“ a „Rozvoj centra excelentnosti pre využitie informačných 
biomakromolekúl na zlepšenie kvality života“ 

 
Jazykové znalosti:  
 anglický jazyk - aktívne  
 ruský jazyk - aktívne 
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