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K bodu 5 

Prodekanka Čalkovská ako predsedníčka Aprobačnej komisie predložila zápis zo zasadnutia komisie 

zo dňa 30.9.2013. Na tomto zasadnutí komisia posúdila materiály priložené k žiadosti                                

Ing. Z. Tatarkovej, PhD., odbornej asistentky z Ústavu lekárskej biochémie JLF UK v Martine 

o začatie habilitačného konania na JLF UK v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, klinická 

a farmaceutická biochémia. 

Skonštatovala, že menovaná spĺňa všetky požiadavky kritérií pre habilitačné konanie o udelenie titulu 

docent 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. 

Predseda VR riadil jej hlasovanie. 

 

Návrh na habilitačnú komisiu: 

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

prof. Ing. J. Guzy, CSc. - Ústav lekárskej a klinickej biochémie LF UPJŠ a LABMED a.s., Košice 

doc. RNDr. P. Filipčík, CSc. - Neuroimunologický ústav SAV, Bratislava 

 

Návrh na oponentov: 

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

a LABMED a.s., Košice 

doc. Ing. O. Križanová, DrSc. - riaditeľka Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava 

doc. Ing. L. Halčák, CSc. - Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, 

Bratislava 

                                                                                                   

Návrh na posudzovateľov habilitačnej prednášky (členovia VR JLF UK): 
prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.  prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH 

prof. MUDr. A. Jurko, DrSc.  prof. MUDr. M. Zibolen, CSc. 

prof. MUDr. F. Novomeský, PhD. 

 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu na habilitačnú komisiu: 

počet odovzdaných hlasov:  50 

za: 50            proti: 0  neplatný hlas: 0 

      

Výsledok tajného hlasovania o návrhu  na oponentov: 

počet odovzdaných hlasov:  50 

 za: 50  proti: 0  neplatný hlas: 0  

 

Výsledok tajného hlasovania o návrhu  na posudzovateľov habilitačnej prednášky: 

počet odovzdaných hlasov:  50 

            za: 50  proti: 0  neplatný hlas: 0 

 

 

VR JLF UK prijala uznesenie č. 2: 

 

VR JLF UK schválila návrh na habilitačnú komisiu, oponentov a posudzovateľov habilitačnej 

prednášky pre habilitačné konanie Ing. Z. Tatarkovej, PhD. v študijnom odbore 7.1.28. lekárska, 

klinická a farmaceutická biochémia. 

 

  

 


