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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie MVDr. Soni Bálentovej, PhD., výskumnej pracovníčky z 

Ústavu histológie a embryológie JLF UK v Martine pracovala v zložení: 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc. – vedúci Ústavu histológie a embryológie JLF UK, 

Martin 

Členovia:  

doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD. - vedúca Ústavu histológie a embryológie Katedry 

anatómie, histológie a fyziológie UVLF, Košice 

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. - prednostka Ústavu anatómie LF UPJŠ, Košice 

Oponenti:  

prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. - vedúci Ústavu anatómie 2. LF UK, Praha   

doc. MVDr. Štefan Tóth, PhD. - Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ, Košice  

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD. - Ústav anatómie JLF UK, Martin  

Posudzovatelia habilitačnej prednášky (členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine): 

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.   prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD.  

prof. MUDr. Alexander Ferko, PhD.   prof. MUDr. Ján Staško, PhD. 

prof. MUDr. Rudolf  Hyrdel, CSc.   prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. 

 

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 4.12.2019 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. Posudzovatelia habilitačnej prednášky 

vypracovali hodnotenie, ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.   

 

Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 5.12.2019 za prítomnosti členov 

habilitačnej komisie, oponentov, ďalších členov VR JLF UK a ostatných účastníkov. 

Prezencia členov habilitačnej komisie a oponentov je overená podpismi na prezenčnej listine. 

Obhajoba prebiehala podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. a Zásad Univerzity 

Komenského k uvedenej Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie oboznámil prítomných so životopisom a                       

vedecko-pedagogickou charakteristikou MVDr. Soni Bálentovej, PhD. a prečítal Stanovisko 

habilitačnej komisie zo dňa 29.10.2019 so záverom, že uchádzačka splnila kritériá pre 
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habilitačné konanie o udelenie titulu docentky na JLF UK v Martine. Predsedajúci prečítal 

hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení členovia Vedeckej rady JLF UK 

v Martine. 

 Prodekan pre vedu a výskum oznámil tému habilitačnej práce a vyzval uchádzačku, 

aby oboznámila prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej práce. Po 

prezentácii habilitačnej práce prečítali oponenti svoje oponentské posudky. Uchádzačka 

odpovedala na všetky pripomienky a otázky. Dekanka a predsedníčka VR JLF UK ukončila 

verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastností 

uchádzačky: 

MVDr. Soňa Bálentová, PhD. pôsobí na JLF UK nepretržite od roku 2008 doteraz. Jej 

pedagogické aktivity zahŕňajú prípravu a prezentáciu vybraných prednášok, ďalej vedie  

praktické cvičenia, semináre  a konzultácie, pripravuje študijné preparáty a skúšobné testy 

v predmete „Histológia a embryológia 1 a 2“ v programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom 

a anglickom jazyku, taktiež v programe Zubné lekárstvo v slovenskom jazyku. V uvedených 

programoch skúša praktickú časť záverečnej skúšky a je tiež prísediacou na teoretickej časti 

skúšky. Ďalej sa podieľa svojim dielom na výučbe v študijnom programe Ošetrovateľstvo. 

V letných mesiacoch sa spolupodieľala na výučbe histológie a embryológie v tzv. Twinnig 

programe až do roku 2017. Menovaná ďalej vedie a oponuje diplomové práce tak v 

slovenskom ako aj v anglickom jazyku a je pravidelnou  školiteľkou prác ŠVOČ. 

 Celkove tak preukazuje komplexnú 11-ročnú postgraduálnu pedagogickú činnosť 

v príslušnom odbore. 

 Vo vedecko – odbornej práci sa MVDr. Soňa Bálentová, PhD. venuje najmä štúdiu 

neskorých patologických zmien v mozgu a mieche po expozícii ionizujúcim žiarením 

v experimentálnom zvieracom modeli. Výsledky svojej doterajšej vedecko-výskumnej práce 

prezentovala vo forme publikácií, prednášok a posterov na domácich a zahraničných fórach, 

ako aj v habilitačnej práci s názvom „Experimentálne vyvolané patologické zmeny v mozgu 

po expozícii ionizujúcim žiarením“. 

V rámci grantovej činnosti je uchádzačka zodpovednou riešiteľkou prebiehajúceho 

projektu VEGA č. 1/0243/18, bola zástupkyňou vedúceho projektu VEGA č.1/0050/11. 

Participovala ďalej na riešení piatich projektov VEGA a jedného  projektu APVV                

(VEGA 1/0028/11; 1/0305/14; 1/029/16; 1/0128/16; 1/0356/18, resp. APVV – 15 - 0075). 
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Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií 

publikačných výstupov je MVDr. Soňa Bálentová, PhD. prvou autorkou jednej 

vysokoškolskej učebnice s predpísaným podielom 3 AH. Ďalej je spoluautorkou štyroch 

vydaní učebnice histológie pre zahraničných študentov. Menovaná je autorkou 

alebo spoluautorkou 53 pôvodných vedeckých prác, ktoré boli publikované formou in extenso 

v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, pričom v 28 z vyššie uvedených publikácií je 

prvou autorkou. V karentovaných časopisoch bolo publikovaných  20 prác, prvou autorkou je 

v 12 z nich, zároveň v zmysle platných kritérií je prvou autorkou 10 prác s IF vyšším než 

0,91. Celkový počet citačných ohlasov na publikačné výstupy uchádzačky je 106, z toho 97 je 

registrovaných v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

Za svoju vedeckú aktivitu získala 3x prvé miesto v súťaži o najlepšiu publikáciu 

Slovenskej anatomickej spoločnosti a bol jej priznaný vedecký kvalifikačný stupeň II a. 

 

MVDr. Soňa Bálentová, PhD. spĺňa kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docentky. Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého, odborného a 

morálneho profilu uchádzačky a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej 

práce odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť MVDr. Soni Bálentovej, PhD. 

vedecko-pedagogický titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania anatómia, histológia a embryológia. 

 

Habilitačná komisia:  

 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  podpísaný 

doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.    podpísaná 

doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.   podpísaná  

 

  

V Martine, 5. 12. 2019 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 


