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SPRÁVA  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu  

MVDr. Štefana Tótha, PhD., 

odborného asistenta na Ústave histológie a embryológie, Lekárskej fakulty Univerzity P. 

J. Šafárika v Košiciach za docenta v študijnom odbore 7.1.2 Anatómia, histológia a 

embryológia 

___________________________________________________________________________ 

 

MVDr. Štefan Tóth sa narodil 8. januára 1977 v Miškolci. Po maturite študoval 

v rokoch 1997 – 2002 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na 

ktorej získal po úspešnom absolvovaní štúdia titul Doktor veterinárskej medicíny v odbore 

Všeobecné veterinárske lekárstvo. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 2003 

pokračoval v doktorandskom štúdiu internou formou na Ústave histológie a embryológie 

Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. V roku 2007 obhájil na Lekárskej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vedecko-akademickú hodnosť Philosophiae 

Doctor (PhD.) vo vednom odbore 51-02-9 Normálna a patologická fyziológia, s témou 

dizertačnej práce „Ischemicko-reperfúzne poškodenie tenkého čreva v experimente - úloha 

apoptózy“. Od roku 2007 až do súčasného obdobia MVDr. Štefan Tóth pracuje ako odborný 

asistent na Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach. Dr. Štefan Tóth je aktívnym členom Slovenskej anatomickej spoločnosti, 

Slovenskej lekárskej spoločnosti a European Federation for Experimental Morphology. 

Slovenská histochemická a cytochemická spoločnosť mu udelila II. cenu za najlepšiu 

publikáciu v roku 2005 v kategórii mladých vedeckých pracovníkov. Slovenská anatomická 

spoločnosť organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosť udelila jeho vedeckému tímu 

nasledovné ocenenia odbornej spoločnosti v súťaži o najlepšiu publikáciu: 1. miesto v roku 

2011, 2. miesto v roku 2015 a 3. miesto v rokoch 2012 a 2013. 

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  PEDAGOGICKEJ  PRÁCE 

 

MVDr. Štefan Tóth PhD. sa venuje pedagogickej činnosti na Lekárskej fakulte 

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach kontinuálne 11 rokov. Od roku 2007 vedie ako odborný 

asistent praktické cvičenia a vybrané prednášky pre študentov všeobecného a zubného 
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lekárstva z predmetu Histológia a embryológia 1 a 2. Pedagogická činnosť je vedená 

v slovenskom a anglickom jazyku. V študijnom odbore Fyzioterapia a  Ošetrovateľstvo je 

garantom predmenu Základy histológie a vedie prednášky a praktické cvičenia. Bol 

školiteľom 4 úspešne obhájených diplomových prác a pod jeho vedením ako školiteľa-

špecialistu boli úspešne obhájené 2 dizertačné práce. V súčasnosti vedie aktívne jednu 

diplomovú prácu. Od roku 2005 kontinuálne je školiteľom krúžku ŠVOČ na Ústave histológie 

a embryológie LF UPJŠ, pričom v krúžku participovalo už viac ako16 študentov a v 

súčasnosti aktívne participuje 6 študentov doktorského štúdia. Študenti pravidelne a úspešne 

prezentujú výsledky vedecko-výskumnej grantovej činnosti Ústavu histológie a embryológie 

na školských, celoslovenských kolách konferencií ŠVOČ, aktívne sa zúčastňujú domácich aj 

zahraničných študentských konferencií (napr. v Poľsku, Maďarsku, Srbsku, JAR).  

MVDr. Štefan Tóth, PhD. je spoluautorom celkovo piatich vysokoškolských učebníc 

vydaných v domácich vydavateľstvách.  

 

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  VEDECKOVÝSKUMNEJ  PRÁCE 

 

Doterajšia vedecko-výskumná činnosť MVDr. Štefana Tótha, PhD. je zameraná 

predovšetkým na analýzu imunohistomorfometrických zmien v komplexe experimentálneho 

ischemicko-reperfúzneho poškodenia tenkého čreva s dôrazom na posúdenie štruktúry črevnej 

sliznice. Dr. Štefan Tóth publikoval spolu 62 pôvodných vedeckých prác. Z uvedeného počtu 

bolo 15 prác publikovaných v zahraničných a 3 práce v slovenských karentovaných 

časopisoch. Práce MVDr. Štefana Tótha, PhD. boli citované 64-krát v citačných indexoch 

Web of Science a SCOPUS. MVDr. Štefan Tóth, PhD. bol autorom alebo spoluautorom spolu 

19 prednášok, ktoré boli aktívne prezentované na zahraničných alebo domácich vedeckých 

konferenciách/sympóziách a zaznamenal celkovo 82 abstraktov a 39 publikovaných 

príspevkov. Je hlavným riešiteľom jedného a spoluriešiteľom 11 ďalších vedecko-

výskumných projektov (APVV, VEGA, KEGA). 

 

K habilitačnému konaniu predložil habilitačnú prácu na tému „Ischemicko-reperfúzne 

poškodenie tenkého čreva v experimente“. Prácu pozitívne hodnotili oponenti prof. MVDr. 

Viera Cigánková, PhD., prof.. MUDr. Marian Adamkov, CSc. a doc. RNDr. Ivan Varga, 

PhD., ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 



3 

 

ZÁVER  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

Po zhodnotení osobných vlastností MVDr. Štefana Tótha, PhD., jeho pedagogickej 

a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov 

a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: “Entézy – základná histomorfologická 

charakteristika“ habilitačná komisia konštatuje, že MVDr. Štefan Tóth, PhD. spĺňa 

podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj 

kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte.  

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach udeliť MVDr. Štefanovi Tóthovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore 7.1.2 Anatómia, histológia a embryológia.  

 

 

V Košiciach, 24. mája 2017 

 

 

Predseda: prof. MUDr. Eva Mechírová, CSc.  

profesor Histológie a embryológie 

 

 

Členovia:  prof. MUDr. Štefan Polák, CSc.   

profesor Patologickej anatómie 

 

 

prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.  

profesor Veterinárnej morfológie a fyziológie 


