
Výpis z uznesení zo zasadnutia Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty  

Univerzity Komenského v Martine dňa 10.10.2019 

 

 

K bodu 7 

Prodekan Dobrota ako predseda Aprobačnej komisie predložil zápis z jej zasadnutia zo dňa 

2.9.2019. Na tomto zasadnutí komisia posúdila materiály priložené k žiadosti MVDr. Soni 

Bálentovej, PhD., výskumnej pracovníčky z Ústavu histológie a embryológie JLF UK 

v Martine o začatie habilitačného konania na JLF UK v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia. Skonštatoval, že uchádzačka 

spĺňa všetky požiadavky kritérií pre habilitačné konanie o udelenie titulu docentka na JLF UK 

v Martine. Charakteristiku menovanej s návrhom habilitačnej komisie, oponentov a návrhom 

posudzovateľov habilitačnej prednášky mali členovia VR k dispozícii v písomnej forme.  

 

Návrh na habilitačnú komisiu: 

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

Martin, predseda 

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 

 

Návrh na oponentov: 

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  

                                                                                             

Návrh na posudzovateľov habilitačnej prednášky: 

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. 

 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu na habilitačnú komisiu: 

počet odovzdaných hlasov: 31 

 za: 30            proti: 1  neplatný hlas: 0 

 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu na oponentov: 

počet odovzdaných hlasov: 31 

 za: 30  proti: 1  neplatný hlas: 0  

 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu na posudzovateľov habilitačnej prednášky: 

počet odovzdaných hlasov: 31 

            za: 31  proti: 0  neplatný hlas: 0 

 

VR JLF UK prijala uznesenie č. 4 

VR JLF UK schválila habilitačnú komisiu, oponentov a posudzovateľov habilitačnej 

prednášky pre habilitačné konanie MVDr. Soni Bálentovej, PhD. v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania anatómia, histológia a embryológia.  


