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SPRÁVA  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k habilitácii MUDr. Zuzany Solárovej, PhD., odbornej asistentky na Ústave 

farmakológie UPJŠ LF, Košice, za docentku v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania Farmakológia. 

___________________________________________________________________________ 

 

MUDr. Zuzana Solárová, PhD., sa narodila v r. 1974, Košice, Slovenská republika. Po 

maturite na gymnáziu v Košiciach nastúpila na UPJŠ LF v Košiciach, na ktorej štúdium, 

odbor všeobecné lekárstvo, ukončila v r. 1998 a získala titul MUDr. V októbri 1998 nastúpila 

do pozície sekundárneho lekára na Klinike geriatrie a ošetrovateľstva UPJŠ LF a UNLP 

v Košiciach. V októbri 2004 bola preradená na pozíciu odbornej asistentky na tom istom 

pracovisku, kde zotrvala do októbra 2012. Od novembra toho istého roku až doteraz pracuje 

ako odborná asistentka na Ústave farmakológie UPJŠ LF v Košiciach. V roku 2013 získala 

vedecko-akademickú hodnosť „Philosophiae doctor“ (PhD.) v študijnom odbore 7.1.26 

Klinická farmakológia, obhajobou dizertačnej práce „Geldanamycín, jeho deriváty a ich 

potenciálny protinádorový účinok“ na UPJŠ LF v Košiciach.  

K základnej pracovnej náplni MUDr. Zuzany Solárovej, PhD. vo vyššie spomínaných 

pracovných zaradeniach patrilo a patrí okrem iného: 

 vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol Interná propedeutika, 

Interná medicína, Geriatria, pre študentov doktorského programu Všeobecné lekárstvo 

 vedenie odborných seminárov a prednášok z vybraných kapitol Farmakológia 1, 2  

a Pharmacology 1, 2 pre študentov doktorských programov Všeobecné lekárstvo 

a General medicine v slovenskom a anglickom jazyku  

 vedenie odborných seminárov a prednášok z vybraných kapitol Farmakológia 1, 2  

a Pharmacology 1, 2 pre študentov doktorských programov Zubné lekárstvo a dental 

medicine v slovenskom a anglickom jazyku 

 vedenie diplomových prác pre doktorské programy Všeobecné lekárstvo, General 

medicine a Zubné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku (Diplomový seminár 1, 

2, 3 a 4) – vedúca 4 úspešne obhájených prác 

 oponentúry diplomových prác: 3 úspešne obhájené práce 
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MUDr. Zuzana Solárová, PhD. je členkou Slovenskej farmakologickej spoločnosti SLS 

a Slovenskej lekárskej komory s odborným zameraním v odboroch Farmakológia a Klinická 

farmakológia.  

 

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  PEDAGOGICKEJ  PRÁCE 

 

MUDr. Zuzana Solárová, PhD. sa venuje pedagogickej činnosti na UPJŠ LF v Košiciach od 

roku 2004. Detaily sú popísané v predchádzajúcom bode v rámci pracovných zaradení 

habilitantky (od r. 2004 do 2013 ako odborná asistentka na Klinike geriatrie a ošetrovateľstva 

UPJŠ LF a UNLP v Košiciach a od r. 2013 doteraz ako odborná asistentka na Ústave 

farmakológie UPJŠ LF v Košiciach).   

MUDr. Zuzana Solárová, PhD. je spoluautorkou vedeckej monografie (3,1 AH) 

a vysokoškolských učebníc (6,3 AH), určených pre štúdium študentov medicíny, farmácie 

a iných odborov zdravotníckeho vzdelávania.  

Okrem vyššie spomínaných skutočností habilitantka absolvovala v júli 2019 stáž na Lekárskej 

fakulte Univerzity v Ľubľane v rámci učiteľskej mobility programu Erazmus. 

 

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  VEDECKOVÝSKUMNEJ  PRÁCE 

 

Výskumná činnosť MUDr. Zuzany Solárovej, PhD. sa výraznou mierou zameriava na 

problematiku onkofarmakológie, pričom sa v tejto oblasti prejavila ako vyhranená vedecká 

osobnosť. 

MUDr. Zuzana Solárová, PhD. publikovala spolu 68 pôvodných vedeckých prác, z toho 11 

prvoautorských. Z nich je 13 vedeckých článkov uverejnených v CC časopisoch (ADC, ADD) 

a 10 vedeckých prác uverejnených v iných časopisoch ADE, ADF, 1 práca kategórie ADN 

a 26 prác kategórie BDF. V čase podania žiadosti o habilitáciu boli práce MUDr. Zuzany 

Solárovej, PhD. citované 156-krát, z toho 147-krát sú evidované v citačných databázach WoS 

a SCOPUS. 

Žiadateľka bola spoluriešiteľkou 6 grantových projektov. 

 

K habilitačnému konaniu predložila habilitačnú prácu na tému “Proteíny tepelného šoku ako 

cieľ protinádorovej terapie“. Prácu pozitívne hodnotili oponentka prof. RNDr. Soňa 
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Fraňová, PhD. a oponenti prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. a prof. MUDr. Martin 

Wawruch, PhD., ktorí ju odporúčali prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

Po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Zuzany Solárovej, PhD., jej pedagogickej 

a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov 

a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: „Vyčerpali sme už ciele protinádorovej 

liečby, alebo je to výzva do budúcnosti?“  habilitačná komisia konštatuje, že ide o významnú 

a vysoko erudovanú odborníčku, po stránke pedagogickej aj vedeckej. Na základe uvedeného 

spĺňa MUDr. Zuzana Solárová, PhD. podmienky pre habilitáciu podľa vyhlášky Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj 

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

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty, udeliť MUDr. Zuzane Solárovej, PhD. vedecko-pedagogický 

titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Farmakológia. 

 

 

V Košiciach 27. apríla 2021 

 

 

Podpisy členov habilitačnej komisie:  

 

Predseda: Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. ................................................. 

 

 

Členovia:  Doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.  ...............MS TEAMS.............. 

 

 

Prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.  ...............MS TEAMS.............. 


