
 
 

Záznam habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie   
MUDr. Henriety Šidlovej, PhD.,  za docenta v  odbore patologická anatómia 

a súdne lekárstvo 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
 
 
 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 
predseda  Vedeckej rady LF UK prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS so 
súhlasom Vedeckej rady LF UK v Bratislave vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
 
Predseda: prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD.                      - LF UK  Bratislava 
Členovia: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph. D.              - LFMU Brno              
                doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD. - UPJŠ LF Košice         
 
Dňa 7. 10. 2021 o 7. 30 hod. sa konala on line verejná habilitačná prednáška MUDr. 
Henriety Šidlovej, PhD., na tému: „Cervikálna cytológia – zlatý štandard skríningu 
rakoviny krčka maternice“ v prítomnosti členov habilitačnej komisie a oponentov 
habilitačnej práce.  
 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LF UK: 
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH,  doc. 
et doc. MUDr. Eliška  Kubíková PhD., MPH, doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, 
PhD.,   RNDr. Ján Sedlák, DrSc. 
V diskusii vystúpili prof. MUDr. J. Šteňo, DrSc., prof. MUDr. M. Borovský, CSc., prof. 
RNDr. I. Varga, PhD., RNDr. J. Sedlák, DrSc. 
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD., pohotovo a erudovane odpovedala na všetky 
diskusné príspevky a otázky.   
Všetci posudzovatelia verejnej habilitačnej prednášky kladne zhodnotili jej vystúpenie 
ako aj formu prezentácie práce. 
 
Dňa 7. 10. 2021 sa o 8. 15 hod. konala obhajoba habilitačnej práce na tému: „ Úloha 
patológa v skríningu rakoviny krčka maternice“. Po prezentácii habilitačnej práce 
oponenti predloženej práce prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Jana 
Dvořáčková, PhD., MIAC a prof. MUDr. Ondřej Hes, PhD., oboznámili členov VR LF 
UK so svojimi posudkami v ktorých konštatovali, že MUDr. Henrieta Šidlová, PhD., je 
významnou lekárkou, vysokoškolskou pedagogičkou a výskumnou pracovníčkou. 
Všetci oponenti odporúčajú udelenie vedecko-pedagogického titulu docent. V diskusii 
MUDr. H. Šidlová, PhD.,  pohotovo a obšírne odpovedala na vznesené otázky. 
 
Po obhajobe habilitačnej práce  nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej 
komisie. Habilitačná komisia na základe predložených materiálov k žiadosti na 



vymenovanie na docenta, zhodnotenia habilitačnej prednášky a posudkov odborného 
materiálu k vymenovaniu za docenta, dospela k tomuto záveru: 
 
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD., prednostka Ústavu patologickej anatómie LF SZU, 
sa narodila v r. 1969 v Trenčíne. Vysokoškolské štúdium absolvovala na LF UK 
v Bratislave. Štúdium ukončila v r. 1994. Doktorandské štúdium absolvovala a 
úspešne ukončila  v r. 2010 na LF UK v Bratislave v odbore patologická anatómia 
a súdne lekárstvo. Od r. 1995 - 2002 pracovala ako asistentka resp. odb. asistentka  
na Ústave patologickej anatómie LF UK v Bratislave. Od r. 2002-2005 pracovala na 
oddelení patológie FN Ružinov. Od r. 2005 – doteraz pracuje na Ústave pat. anat. LF 
SZU. Vo vedľajšom pracovnom pomere pracuje v Cytopathos spol. s.r.o. a na Ústave 
patológie SZU a OUSA, s.r.o. 
Špecializáciu z odboru patológia získala v r. 2001 – 1. stupeň ( Slov. postgraduálna 
akadémia medicíny) a v r. 2005 v odbore patológia Fakulta zdravotníckych 
špecializačných štúdií SZU Bratislava). 
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
 
MUDr. H. Šidlová, PhD., pracovala na Ústave pat. anat. LF UK ako asistentka a odb. 
asistentka v rokoch 1995-2002. Počas tohto obdobia viedla histopatologické 
a pitevné cvičenia pre študentov všeobecného lekárstva a stomatológie.  Na ústave 
patologickej anatómie SZU pracuje od r. 2005. Od r. 2019 doteraz ako prednosta 
ústavu. Je 1. autorkou  vysokoškolskej učebnice“ Všeobecné princípy cytopatológie“ 
(elektronický dokument). 
Prednášala a skúšala študentov bakalárskeho štúdia Fakulty ošetrovateľstva 
a zdravotníckych štúdií SZU. Je školiteľkou záverečných prác v študijnom programe 
všeobecné lekárstvo (úspešná obhajoba 8 študentov, v súčasnosti vedie 7 
študentov). Bola školiteľkou prác v rámci ŠVOČ.  
 
Vedecké zameranie: 
 
MUDr. H. Šidlová, PhD., sa vo svojej práci venuje najmä patológii štítnej žľazy, 
gynekopatológii a cytopatológii. Svoje výsledky publikovala v  1 domácom, 8.  
zahraničných karentovaných časopisoch, v 11 ostatných zahraničných a v 18 
domácich časopisoch.  Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 
( 51), z domácich vedeckých konferencií (40).   
Práce sú citované spolu 41x, z toho 33x v sú registrované v zahraničných citačných 
indexoch. MUDr. H. Šidlová, PhD., je držiteľkou 3 cien Slovenskej súdnolekárskej 
spoločnosti.  
Je spoluriešiteľkou 2 vedeckovýskumných úloh v rámci projektov VEGA a 1 
zahraničného projektu (Tampere, Fínsko).  
Na záver neverejného zasadnutia habilitačnej komisie bolo tajné hlasovanie o návrhu 
na udelenie hodnosti docent. Všetci hlasujúci odovzdali kladný hlas. 
 
 
 
 



 
Záver: 
 
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD., je erudovaná patologička, skúsená vedecká 
pracovníčka a  dobrá pedagogička. Komisia konštatuje, že MUDr. Henrieta Šidlová, 
PhD., spĺňa požiadavky, ktoré LF UK v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov 
o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-
pedagogického titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania patologická anatómia a súdne lekárstvo.  
   
 
 
 
                                      Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD., 
                                          predseda habilitačnej komisie 
 
 
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.,                  ................................................. 
       členka habilitačnej komisie   
 
 
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.,      ................................................ 
        členka habilitačnej komisie       
 
Bratislava, 7. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    
   


