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                                                            Z á z n a m 

habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  
MUDr. Silvie Timkovej, PhD., za docentku v  odbore habilitačného a inauguračného konania 

zubné 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 v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS so súhlasom Vedeckej rady 
LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
Predseda:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v Bratislave – zamestnanec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.                 
Členovia:   prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.  – Katedra zubného lekárstva Lekárskej 
fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave 
                   prof. MUDr. Antonín Šimůnek, Ph.D.  – Stomatologická klinika, Lékařská 
fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Hradec Králové       
   
Dňa 16. decembra 2021 sa konala verejná habilitačná prednáška formou online MUDr. Silvie 
Timkovej, PhD., na tému „Lokálne choroby povrchu jazyka a ich vzťah k celkovým 
chorobám“. Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
prof. MUDr. Andrej Dukát, PhD. 
prof. MUDr. Jana Jurkovičová, PhD.                           
prof. MUDr. Viera Kristová, PhD. 
prof. MUDr. Milan Profant, PhD.                           
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD. 
 
Počas diskusie k habilitačnej prednáške vystúpili dekan prof. Šteňo, prof. Šimůnek,  
prof. Dostálová, prof. Stanko. V písomnom hodnotení určení hodnotitelia vyzdvihli, že 
autorka prezentovala najnovšie poznatky a výsledky rozsiahleho výskumu pútavo a na 
vysokej didaktickej úrovni. Prednáška sa vyznačovala precíznym spracovaním, výbornou 
grafickou úpravou, jasnosťou a zrozumiteľnosťou a výbornou prezentáciou. Zrozumiteľný 
prednes potvrdil pedagogické schopnosti, spôsobilosť, zručnosti a skúsenosti autorky.  
 
Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce formou online na tému: 
„Lokálne zmeny a ochorenia povrchu jazyka“. 
 
Oponentmi habilitačnej práce boli: 
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc. - Stomatologická klinika dětí a dospělých 
2. Lékařská fakulta  Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice Motol Praha 
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD., mim. prof.  – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice 
v Martine – zamestnanec Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine                  
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, Ph. D. - Stomatologická klinika Univerzity Karlovy a Fakultní 
nemocnice Hradec Králové (nezúčastnil sa, hospitalizovaný z vážnych zdravotných 
dôvodov). 
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Stanovisko oponentov habilitačnej práce - výber z oponentských posudkov: 
 
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, Dr.Sc., (2. LF UK Praha):  
Výsledky epidemiologické studie více než třitisícového souboru pacientů ukázaly, že muži 
jsou statisticky více postiženi chorobami jazyka než ženy. Autorka začlenila výskyt těchto 
onemocnění na Slovensku do mezinárodního kontextu a vytvořila podklady pro preventivní 
metody screeningu na podkladě doporučení WHO pro orální zdraví. Velkým přínosem je, že 
práce vychází z pracovište, které se touto oblastí dlouhodobě zabývá. Doporučuji vědecké 
rade kladné posouzení habilitačního řízení.  
 
 
doc. MUDr. Dagmar Statelová, PhD.,mim. prof. (JLF UK v Martine): 
V posudku sa uvádza, že výsledky habilitačnej práce sú pôvodné, realizované autorkou na 
vlastnom pracovisku. Ide o tému vysoko aktuálnu. Podľa behavoriálnych ukazovateľov sa 
potvrdil negatívny vplyv fajčenia a zlej ústnej hygieny. Po úspešnej obhajobe habilitačnej 
práce sa odporúča udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore zubné lekárstvo 
podľa platných kritérií pre habilitácie na LF UK v Bratislave.   
 
doc. MUDr. Ivo Dřízhal, Ph.D. (LF UK Hradec Králové): 
Velmi se cení skutečnost, že autorka sestavila pěkný atlas usnadňující jak diagnostiku tak 
sestavení postupu léčby, což je oceňováno jak studenty tak i lékaři! Přednesená práce 
(habilitační) autorku řadí mezi přední osoby zabývající se dlouhodobě problémem jazyka. Je 
třeba ocenit snahu, přesnost a přínos, který se autorce podařil a objasnil nejasné věci. 
Myslím, že autorce by právem náleželo udělení positivního disertačného procesu. Přijde do 
správných rukou.      
 
Na záver obhajoby MUDr. S. Timková pohotovo odpovedala na všetky otázky a pripomienky 
oponentov, ktorí boli s odpoveďami spokojní. V diskusii vystúpili dekan prof. Šteňo, 
prodekan prof. Varga, dekan prof. Pella a prof. Stanko. 
 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo online neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia prednášky  
a posudkov verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce dospela 
k nasledovnému stanovisku: 
 
MUDr. Silvia Timková, PhD., ukončila Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore zubné 
lekárstvo v r. 1998 a bol jej udelený titul MUDr. V r. 2006 jej bol udelený titul PhD. 
v odbore zubné lekárstvo. 
Absolvovala špecializačné štúdium v odbore stomatológia 1. stupeň (SZU 
2002), špecializáciu v Certifikovanej pracovnej činnosti Mukogingiválna chirurgia (SZU 
2005) a v Certifikovanej pracovnej činnosti Ochorenia slizníc ústnej dutiny (SZU 2005).  
 
Pracovné zaradenia:  
Od roku 2014 pracovala na I. Stomatologickej klinike LF UPJŠ a UNLP ako odborná  
asistentka najprv v čiastočnom úväzku a od r. 2017 v plnom úväzku ustanoveného 
týždenného pracovného času, čo trvá doteraz.    
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
V rámci pregraduálneho štúdia sa zúčastňovala a zúčastňuje všetkých druhov pedagogickej 
činnosti v predmetoch Preventívne zubné lekárstvo, Parodontológia 1, 2, 3, Radiológia 
v orofaciálnej oblasti pre študentov študijného programu zubné lekárstvo v slovenskom 
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aj anglickom jazyku. Pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v 4. ročníku 
prednáša a vedie praktické cvičenia taktiež v slovenskom aj anglickom jazyku.  Je členkou 
skúšobnej komisie pre štátnu skúšku z predmetu Terapeutické zubné lekárstvo v oboch 
jazykoch. Je členkou komisie pre obhajobu diplomových prác. Doteraz viedla 16 študentov 
a vypracovala 7 oponentských posudkov pre obhajoby diplomových prác.  
V rámci postgraduálneho vzdelávania je garantkou špeicalizačného štúdia v Certifikovanej 
pracovnej činnosti Mukogingiválna chirurgia. 
Od r. 2016 zastáva funkciu prodekanky LF UPJŠ pre zubné lekárstvo 2. funkčné obdobie. 
 
Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:  
MUDr. Silvia Timková, PhD., sa vo svojej vedeckej činnosti zaoberá širokou problematikou 
diagnostiky, liečby a prevencie ochorení slizníc ústnej dutiny a patológie parodontu. Podľa 
štatistiky publikačnej činnosti vypracovanej Akademickou knižnicou UPJŠ v Košiciach spĺňa 
podmienky pre habilitačné konanie – je autorkou/spoluautorkou 63 vedeckých publikácií in 
extenso, v 35 publikáciách je prvým autorom. Má 3 publikované práce s IF ≥ 0,5, z toho 
v dvoch prácach je prvým autorom. Kumulatívny index dosahuje hodnotu 9,63. 
 
Je autorkou resp. spoluautorkou 3 VŠ učebníc. Má evidovaných spolu 50 ohlasov, z toho 20 
citácií je registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.   
Bola spoluriešiteľkou 1 grantu VEGA a 1 grantu APVV. Aktívne sa zúčastňuje na mnohých 
európskych a svetových vedeckých podujatiach a kongresoch. 
 
Ostatné činnosti: 
MUDr. Timková, PhD. aktívne pracuje vo Výbore pre vzdelávanie Slovenskej komory 
zubných lekárov, kde sa podieľa na zvyšovaní odbornej úrovne terénnej zubnolekárskej 
praxe. 
  
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie online za účasti troch členov komisie a dvoch oponentov 
(doc. MUDr. Ivo Dřízhal, Ph.D. sa ospravedlnil z vážnych zdravotných dôvodov, preto 
nehlasoval). Záver odporučiť Vedeckej rade LF UK schváliť návrh na udelenie vedecko-
pedagogického titulu docent bol prijatý jednomyseľne piatimi hlasmi.  
 
Záver: 
MUDr. Silvia Timková, PhD.,  je uznávanou odborníčkou v odbore zubné lekárstvo 
s činnosťou v oblasti chorôb slizníc ústnej dutiny a parodontu. Od začiatku pôsobenia na  
LF UPJŠ vykonáva komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť v pregraduálnom štúdiu 
ako aj v postgraduálnom špecializačnom štúdiu. Publikačná činnosť svedčí o jej rozsiahlom 
prehľade v odbore a tiež o významnej interdisciplinárnej spolupráci.  
Komisia konštatuje, že MUDr. Silvia Timková, 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 zubné lekárstvo. 
 
                                                  
                                                  ..........................................................                                                                              
                                                          prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.  
                                                            predseda habilitačnej komisie  
 
 
prof. MUDr. Neda Markovská, PhD.              prof. MUDr. Antonín Šimůnek, Ph.D. 
     členka habilitačnej komisie                                člen habilitačnej komisie 
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