
SPRÁVA A NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach 

k menovaniu 

MUDr. Zory Haviarovej, PhD., 

odbornej asistentky na Anatomickom ústave Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v odbore habilitačného a inauguračného konania 

Anatómia, histológia a embryológia 

 

 

MUDr. Zora Haviarová, PhD. sa narodila v r. 1966 v Bratislave. V r. 1990 ukončila 

vysokoškolské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a získala 

titul MUDr. Po ukončení štúdia nastúpila v tom istom roku na Anatomický ústav LF UK ako 

asistentka, neskôr odborná asistentka, kde pracuje dodnes. 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

MUDr. Zora Haviarová, PhD. ukončila v r. 1995 špecializačné štúdium 1. stupňa 

v odbore Interné lekárstvo. Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému: „Zmeny štruktúry 

žilovej steny u pacientov s chronickými žilovými ochoreniami“ získala v r. 2007 vedecko-

akademickú hodnosť PhD., v odbore Normálna anatómia, histológia a embryológia na LF UK.  

Súčasne si dopĺňala odborné vedomosti (kurz Základy abdominálnej sonografie, 

Piešťany 2012).   

V rokoch 2006 - 2010 pracovala súčasne ako odborný asistent na Ústave anatómie  

Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od r. 2013 doteraz pôsobí 

ako ambulantný lekár na Poliklinike cudzokrajných chorôb v Bratislave a v rokoch 1993 – 2013 

vykonávala ústavné pohotovostné služby V. internej kliniky  Univerzitnej nemocnice Bratislava 

na  pracovisku Ružinovská nemocnica. 

MUDr. Zora Haviarová, PhD. sa dlhodobo venuje problematike periférneho nervového 

systému. Variability periférneho nervového systému sú aj témou jej habilitačnej práce.  

MUDr. Zora Haviarová, PhD. je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), 

Slovenskej angiologickej spoločnosti (SAS), čestným členom Argentínskej spoločnosti 

klinickej anatómie a členkou vedeckej rady Ecoletra.com Scientific Journal. 



HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

MUDr. Zora Haviarová, PhD. pôsobí  od r. 1990 ako odborná asistentka na 

Anatomickom ústave LF UK v Bratislave nepretržite. V minulosti viedla prechodne praktické 

a pitevné cvičenia, prednášky, skúšky študentov nelekárskych odborov Ošetrovateľstvo, 

Verejné zdravotníctvo, Balneológia a liečebná rehabilitácia a Laboratórne vyšetrovacie metódy, 

počas obdobia kedy sa tieto odbory vyučovali na Lekárskej fakulte UK.  

V súčasnosti vedie praktické a pitevné cvičenia, prednášky z vybraných kapitol 

predmetov Anatómia 1,2,3. Podieľa sa na skúšaní študentov doktorského programu  

v slovenskom jazyku v odbore Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo ako aj študentov 

študujúcich v anglickom jazyku General Medicine a Dentistry. Bola vedúcou 41  diplomantov 

s úspešne obhájenými diplomovými prácami, spomedzi ktorých získala jedna diplomantka v r. 

2017 Cenu rektora.  V súčasnosti je vedúcou 9 diplomových prác. 

V r. 2006 - 2010 MUDr. Zora Haviarová, PhD. viedla praktické a pitevné cvičenia 

z predmetu Normálna anatómia – Anatómia 1,2,3 na LF  SZU v Bratislave, tiež sa podieľala na 

prednáškovej činnosti a skúšaní týchto študentov.  

MUDr. Zora Haviarová, PhD. je spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice vydanej 

v domácom vydavateľstve a 1 vysokoškolskej učebnice vydanej v zahraničnom vydavateľstve 

s autorským podielom 4,98 AH. Je spoluautorkou vedeckej monografie vydanej v zahraničnom 

vydavateľstve s autorským podielom 3.98 AH. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO -VÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Zory Haviarovej, PhD. je zameraná na normálnu 

anatómiu, histológiu a embryológiu, klinickú anatómiu (vaskulárna anatómia, periférne nervy) 

a interné lekárstvo. 

V rámci doktorandského štúdia sa MUDr. Haviarová sústredila na výskum 

štrukturálnych zmien žilovej steny u pacientov s primárnou varikozitou dolných končatín. 

Pozdejšie sa predmetom jej vedeckého záujmu stala problematika periférnych nervov 

v spolupráci s prof. Matejčíkom. Táto spolupráca trvá dodnes. V súčasnosti sa MUDr. 

Haviarová venuje spracovávaniu histologických vzoriek variabilít a spojok niektorých 

hlavových nervov.  

K dátumu podania habilitačného spisu MUDr. Zora Haviarová, PhD. publikovala 58 

pôvodných vedeckých prác z čoho 6 je zaradených do kategórie A, v 22 prácach je prvým alebo 



korešpondujúcim autorom. Má 83 ohlasov uvedených v databázach WoS a SCOPUS. Bola 

školiteľkou 41 ukončených diplomových prác. Je spoluautorkou 2 monografií a bola a je 

spoluriešiteľkou 7 grantových projektov. 

MUDr. Zora Haviarová, PhD. predložila habilitačnú prácu na tému: „Variability 

v periférnom nervovom systéme“.   

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Habilitačná komisia po zhodnotení dlhodobej pedagogickej, vedecko-výskumnej, 

publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti ako aj na základe kladných oponentských 

posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému „Význam výskumu variabilít 

periférneho nervového systému v medicíne 21. storočia“ konštatuje, že MUDr. Zora 

Haviarová, PhD. spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 

Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií 

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

Habilitačná komisia navrhuje vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika udeliť MUDr. Zore Haviarovej, PhD. vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného a inauguračného konania Anatómia, histológia a embryológia. 

 

V Košiciach 24.5.2022 

 

Členovia habilitačnej komisie: 

 

Predseda:  prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD.  ...................................................... 

                  profesor anatómie, histológie a embryológie 

 

Členovia:  prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  ................................................... 

                  profesor patologickej anatómie a súdneho lekárstva 

 

  prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.     ............................................................... 

  profesor anatómie, histológie a embryológie  


