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Návrh habilitačnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine 

 

Komisia pre habilitačné konanie RNDr. Jozefa Hatoka, PhD., odborného asistenta z Ústavu 

lekárskej biochémie JLF UK v Martine v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a 

farmaceutická biochémia pracovala  v zložení: 

Predseda:  

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. - vedúci Ústavu lekárskej biochémie JLF UK, Martin    

Členovia:  

prof. Ing. Juraj Guzy, CSc. - profesor na Ústave lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ, 

Košice  

doc. Ing. Albert Breier, DrSc. - riaditeľ Ústavu biochémie a mikrobiológie Fakulty 

chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava  

Oponenti:  

prof.  Ing.  Mária Mareková, CSc. - prednostka Ústavu lekárskej a klinickej biochémie LF 

UPJŠ, Košice 

doc. Ing. Ingrid Žitňanová, PhD. - Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie 

LF UK, Bratislava 

Ing. Zdena Sulová, DrSc. - riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, 

Bratislava 

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

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc. 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH   

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.    

prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. 

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., mim. prof.   

  

Habilitačná prednáška sa uskutočnila dňa 12. októbra 2016 za prítomnosti habilitačnej 

komisie a  posudzovateľov habilitačnej prednášky. 

Prezencia členov habilitačnej komisie je overená podpismi na prezenčnej listine 

a posudzovateľov habilitačnej prednášky na príslušnom doklade o hodnotení habilitačnej 

prednášky. 

Posudzovatelia habilitačnej prednášky RNDr. Jozef Hatok, PhD., vypracovali hodnotenie, 

ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  
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Hodnotenie priebehu obhajoby habilitačnej práce: 

Obhajoba habilitačnej práce sa konala dňa 13. októbra 2016 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 MŠ SR č. 6/2005 Z. z. a Zásad Univerzity Komenského k uvedenej 

Vyhláške. 

 Predseda habilitačnej komisie uviedol, že boli splnené všetky požiadavky pre začatie 

obhajoby, oboznámil prítomných so životopisom a vedecko-pedagogickou charakteristikou                

RNDr. Jozefa Hatoka, PhD., a prečítal Stanovisko habilitačnej komisie zo dňa 18.7.2016 so 

záverom, že predkladateľ splnil kritériá pre habilitačné konanie o udelenie titulu docent na JLF UK 

v Martine. Predsedajúci prečítal hodnotenie habilitačnej prednášky, ktoré vypracovali určení 

členovia Vedeckej rady JLF UK v Martine. 

 Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť oznámila tému habilitačnej práce a vyzvala 

predkladateľa, aby oboznámil prítomných s obsahom a hlavnými výsledkami svojej habilitačnej 

práce. Po prezentácii habilitačnej práce doktora Hatoka, prečítali oponentské posudky oponenti 

habilitačnej práce. Predkladateľ zodpovedal na všetky pripomienky a otázky. Dekan a predseda VR 

JLF UK ukončil verejnú časť obhajoby habilitačnej práce. 

 

Zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a vlastnosti predkladateľa:   

RNDr. Jozef Hatok, PhD., pôsobil od roku 2003 do roku 2007 ako doktorand v dennej forme 

štúdia, potom bol jeden rok na vedeckom mieste a vo funkcii odborného asistenta na Ústave 

lekárskej biochémie pôsobí nepretržite od septembra 2008. Jeho pedagogická činnosť spočíva 

v príprave a vedení seminárov a praktických cvičení z predmetu lekárskej chémie i biochémie pre 

prvý a druhý ročník študijného programu všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku. 

Okrem toho je učiteľom seminárov pre študijné programy ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a 

pôrodná asistencia a zubné lekárstvo. Celkovo preukázal 8-ročnú kontinuálnu pedagogickú činnosť 

v pregraduálnej medicínskej výučbe. Je školiteľom, resp. vedúcim učiteľom diplomových prác ako 

aj ŠVOČ. Navyše, je členom organizačného výboru Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na 

JLF v Martine, z toho bol päť rokov jej predsedom.  

Obhajobou záverečnej dizertačnej práce na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine, získal v roku 2007 vedecko-akademickú hodnosť „PhD“ 

v študijnom odbore biochémia.  

V rámci grantovej činnosti bol uchádzač hlavným a úspešným riešiteľom troch UK grantov, 

jedného VEGA grantu (MŠVVaŠ SR 1/0475/12), a grantu MZ (2012/27-UKMA-4), ako aj 

operačného programu vzdelávanie na JLF „Zvýšenie možností kariérneho rastu vo výskume a vývoji 
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v oblasti lekárskych vied“. V súčasnosti je zodpovedným vedúcim projektu APVV-0224-12. 

Celkove dr. Hatok participoval na šestnástich grantových úlohách. Výsledky svojej doterajšej 

vedecko-výskumnej práce prezentoval vo forme publikácií, prednášok a posterov na domácich 

a zahraničných fórach ako aj v habilitačnej práci s názvom „Význam ABC transportných a 

apoptotických proteínov pri vzniku liekovej rezistencie nádorových buniek“.   

Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií publikačných 

výstupov je RNDr. Jozef Hatok, PhD., autorom jedných VŠ skrípt, autorom alebo spoluautorom 

celkovo 46 pôvodných vedeckých prác publikovaných formou in extenso v recenzovaných 

časopisoch a zborníkoch, pričom 1. autorom alebo KAUT v 10 vedeckých publikáciách, z toho je 1. 

autorom alebo KAUT  troch vedeckých publikácií uverejnených v časopisoch s predpísanou výškou 

IF ˃ 0,91 pre odbor lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. Dr. Hatok preukázal celkove 210 

citácií jeho publikačných výstupov, z toho 193 je registrovaných v citačných indexoch ISI 

a SCOPUS. 

 

Podľa platných kritérií JLF UK v Martine RNDr. Jozef Hatok, PhD., spĺňa kritériá pre 

habilitačné konanie o udelenie titulu docent v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická 

biochémia. 

Habilitačná komisia po zhodnotení pedagogického, vedeckého a odborného profilu 

predkladateľa a po zhodnotení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce  

odporúča Vedeckej rade JLF UK v Martine udeliť 

RNDr. Jozefovi Hatokovi, PhD.,  

vedecko-pedagogický titul 

d o c e n t 

v študijnom odbore 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia. 

 

Habilitačná komisia: 

Predseda: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.  podpísaný 

Členovia: prof. Ing. Juraj Guzy, CSc.   podpísaný 

doc. Ing. Albert Breier, DrSc.  podpísaný 

 

 

V Martine, 13. október 2016 

 

Príloha: Hodnotenie habilitačnej prednášky 

Habilitačná práca prešla kontrolou originality.  


