
 

SPRÁVA A NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach 

k menovaniu 

doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD., 

docentky Ústavu anatómie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

Lekárskej fakulty za profesorku v odbore habilitačného a inauguračného 

konania Anatómia, histológia a embryológia 

 

 

Doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. absolvovala vysokoškolské štúdium na Lekárskej 

fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor Všeobecné lekárstvo, ktoré úspešne ukončila v r. 1996. Na 

Ústav anatómie UPJŠ LF v Košiciach nastúpila v r. 1998 do pozície asistentky, neskôr odbornej 

asistentky.  V roku 2008 absolvovala doktorandské štúdium ako externý doktorand na 

Jesseniovej LF v Martine v odbore Anatómia, histológia a embryológia a získala titul PhD. - 

„philosophiae doctor“. O päť rokov neskôr v r. 2013 na LF UPJŠ v Košiciach úspešne 

habilitovala v odbore Anatómia, histológia a embryológia a získala titul docent. Počas svojho 

pôsobenia na Ústave anatómie sa zúčastnila viacerých stáží a zahraničných pobytov, ktoré 

nemalou mierou prispeli k získaniu nadhľadu, zavádzaniu nových metodík výučby, ale aj k 

posunu v jej vedeckej práci. Konkrétne to boli pobyty  na  Anatomickom ústave 1. LF UK v 

Prahe, kde sa oboznámila so všetkými formami výučby anatómie a kde získala nové zručnosti 

v imunohistochemickej metóde, ktorá bola a je ťažiskom jej výskumnej práce, spôsobom 

viacnásobného značenia na úrovni jednej bunky.  Absolvovala viaceré pobyty v rámci pozvanej 

akademickej mobility v r. 2017 a 2019 v Buchare a v Taškente v Uzbekistane.  Zúčastnila sa 

učiteľskej mobility v rámci programu Erasmus, na Sackler University v Tel Avive v Izraeli 

a tiež vo Vilniuse v Litve.  

Doc. Hodorová je členkou odborovej komisie doktorandského študijného programu 

Anatómia, histológia a embryológia v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo na UPJŠ LF 

v Košiciach, a spolugarantom tohto študijného programu. Je členkou komisie pre štátnu skúšku 

v odbore chirurgia; hodnotiacej komisie ŠVOČ; členkou komisie pre štátnu skúšku z predmetu 

Diplomová práca a obhajoba diplomovej práce v študijnom programe Všeobecné lekárstvo, 

v slovenskom a anglickom jazyku. Doc. Hodorová je tiež členkou predsedníctva Slovenskej  

 



 

anatomickej spoločnosti, členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti a členkou Európskej 

federácie experimentálnej morfológie, European Federation of Experimental Morphology. 

Za svoju vedeckú prácu opakovane získala ocenenia SAS za najlepšiu publikáciu roka, 

priebežne v rokoch 2004-2020,  z toho 2x ako prvý autor a 7x ako spoluautor. 

Doc. Hodorová je prednostkou Ústavu anatómie od r. 2016. Povinnosti spojené s touto 

funkciou si plní mimoriadne zodpovedne. Zaslúžila sa o prestavbu a modernizáciu ústavu, 

zriadila nové učebne, mimoriadne promptne zareagovala na zavedenie online výučby v čase 

pandémie, kedy sme ako jedni z prvých, ak nie ako prví, hneď v apríli r. 2020 začali viesť 

praktické cvičenia a prednášky online. Následne úspešne zorganizovala týždňový kurz Letnej 

školy z anatómie, a to v dvoch termínoch v júli a v auguste, ako kompenzáciu prezenčnej 

výučby v pitevni, ktorá absentovala počas pandémie. Letnej školy z anatómie sa zúčastnilo 220 

študentov.  

Veľké plus pani docentky je jej prístup k mladým a novo nastúpeným kolegom. Je im 

veľkou  oporou v ťažkých začiatkoch a mimoriadne sa zaujíma a podporuje ich kariérny rast. 

Na ústave anatómie dnes všetci asistenti bez titulu PhD. sú zaradení do doktorandského štúdia. 

Tiež vytvára vhodné podmienky pre vedeckú prácu ostatných pracovníkov. Neustále ich 

podporuje v aktívnej vedeckej činnosti v podobe podávania žiadostí o granty a písania 

vedeckých článkov. Svedčí o tom bohatá publikačná činnosť Ústavu anatómie a úspešnosť pri 

získavaní grantov.  

 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ ČINNOSTI 

 

Pedagogická prax doc. Ingrid Hodorovej trvá nepretržite 23 rokov. Od začiatku svojho 

pôsobenia prejavovala veľký záujem o skvalitňovanie výučby anatómie a zavádzanie nových 

metodík výučby.  V r. 2011 sa zúčastnila školenia rozvoja pedagogických kompetencií „Ako 

kvalitne učiť na vysokej škole“  v Piešťanoch. O jej mimoriadnom záujme o skvalitňovanie 

výučby svedčia aj jej, už spomínané, učiteľské mobility v rámci programu Erasmus, ale aj 

pozvané akademické mobility. Za obdobie svojho pôsobenia sa venovala a stále venuje výučbe 

slovenských a zahraničných študentov v študijných programoch Všeobecné lekárstvo a General 

Medicine, vedie praktické cvičenia a prednášky z predmetov Anatómia 1,2,3, ktorých je aj 

garantom, podieľa sa na vybraných prednáškach pre študentov Zubného lekárstva a Dental 

Medicine. Zúčastňovala sa výučby anatómie pre viaceré  nelekárske študijné odbory 

(Fyzioterapia, Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo) a tiež vedie prednášky pre študentov 



predmetu Klinická anatómia. Bola školiteľkou 15 záverečných (diplomových) prác študentov 

VL a GM a oponentom 7 záverečných (diplomových) prác v slovenskom a anglickom jazyku. 

Oponovala 2 dizertačné práce v študijnom odbore Patologická anatómia a Súdne lekárstvo na 

LF UK v Bratislave. 

K pedagogickej práci patrí nepochybne aj príprava učebných textov a vysokoškolských 

učebníc. Doc Hodorová sa podieľala na príprave 2 vysokoškolských učebníc, kde bola prvou 

autorkou; jednej odbornej knižnej publikácie, a na príprave 7 skrípt a učebných textov 

v celkovom rozsahu 20,5 AH.   

Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou troch edukačných  grantov KEGA. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ ČINNOSTI 

 

Ťažiskom vedeckej práce doc. Hodorovej je štúdium a skúmanie mechanizmov 

zodpovedných za liekovú rezistenciu nádorov človeka. Tejto téme sa venuje nepretržite počas 

celého svojho pôsobenia na Ústave anatómie. Táto problematika bola nosnou pri obhajobe jej 

dizertačnej práce, ktorá mala názov „Význam MDR proteínov a ich distribúcia v obličke“, jej 

habilitačnej práce s názvom „Význam imunohistochemického stanovovania proteínov 

zodpovedných za liekovú rezistenciu vo vybraných nádoroch človeka“  a aj dnes pri jej 

inauguračnej prednáške.  

Inaugurantka počas svojej dlhoročnej praxe nepretržite publikovala a do dnešného dňa 

má registrovaných 69 pôvodných vedeckých prác, z ktorých v 23 je prvou alebo 

korešpondujúcou autorkou. Všetky práce sú uverejnené v recenzovaných domácich 

a zahraničných časopisoch, 20 z nich je v kategórii A. Počet ohlasov registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS je 163, pri požadovanom počte 40 je táto 

požiadavka vysoko prekročená.  Jej Hirshov index je 9.   

Doc. Hodorová v rámci vedeckej školy ukončila výchovu 1 doktoranda, ďalší už 

odovzdal dizertačnú prácu a je pred obhajobou, a v súčasnosti školí ďalších troch doktorandov. 

V poslednej dekáde bola zodpovednou riešiteľkou jedného a spoluriešiteľkou 5 

vedeckých  grantov VEGA.  

Bola členkou organizačného výboru mnohých vedeckých podujatí, konferencií  a  

kongresov, viedla odborné sekcie na týchto podujatiach doma aj v zahraničí a pravidelne 

prispievala ku kvalite odborných podujatí svojimi prednáškami. V r. 2019 bola hlavným 

organizátorom kongresu Morphology 2019 s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konalo vo 

Vysokých Tatrách a bolo mimoriadne úspešné.  



Nakoľko titul vysokoškolský profesor by mal vyjadrovať nielen kvalifikačné 

predpoklady ale aj ďalšie kvality, dovoľte mi vymenovať vlastnosti, ktoré inaugurantku doc. 

Hodorovú charakterizujú. Sú to vysoké morálne kvality, čestnosť, mimoriadna schopnosť 

rýchlej orientácie sa v probléme a jeho promptné riešenie, pracovitosť, húževnatosť a 

spravodlivosť, výnimočné  organizačné schopnosti a cit pre vedenie kolektívu. Týmito 

kvalitami  inaugurantka doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD.  disponuje v plnom rozsahu. 

 

ZÁVER INAUGURAČNEJ KOMISIE 

 

Inauguračná komisia po zhodnotení dlhodobej pedagogickej, vedeckovýskumnej, 

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

posudkov a úrovne prednesu inauguračnej prednášky na tému „Význam imunohistochemickej 

detekcie možných prognostických a prediktívnych markerov vo vybraných nádoroch 

človeka“   konštatuje, že doc. MUDr. Ingrid Hodorová, PhD. spĺňa podmienky na 

inauguráciu 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.   

 

Inauguračná komisia navrhuje vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika udeliť doc. MUDr. Ingrid Hodorovej, PhD. vedecko-pedagogický titul profesor 

v odbore habilitačného a inauguračného konania Anatómia, histológia a embryológia. 

 

Členovia inauguračnej komisie: 

 

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

Ústav anatómie UPJŠ LF, Šrobárova 2  

Košice 041 80 

   

Členovia:  prof. MVDr. Daša Čížková, DrSc. ........................................................ 

Centrum experimentálne a klinickej regeneračnej medicíny UVLF 

Komenského 73, 040 01 Košice  

  

prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D. ................................................... 

Ústav histologie a embryologie LF UK Hradec Králové  

Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové 

 

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. ................................................... 
Ústav histológie a embryológie LF UK  

Sasinkova 4, 811 04 Bratislava 

 

V Košiciach 24.05.2022 


