
Výpis č. 1 zo zápisnice č.2/2018 Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach dňa 06. júna 2018 
o návrhu na udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor 

doc. Mgr. Alžbete Marček Chorvátovej, DrSc. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
K bodu č. 5 
Predseda VR privítal uchádzačku doc. Mgr. Alžbetu Marček Chorvátovú, DrSc. z Katedry biofyziky FPV UCM 
v Trnave,  doc. Ing. Jozefa Sokola, Ph.D. – zástupcu pracoviska, dekana Fakulty prírodných vied UCM v Trnave 
a prof. RNDr. Pavla Miškovského, DrSc. – predsedu inauguračnej komisie. Predseda komisie a dekan FPV UCM 
v Trnave predstavili uchádzačku, ktorá následne predniesla inauguračnú prednášku na tému „Biofotonika a jej 
aplikácie“. Predseda inauguračnej komisie, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., oboznámil prítomných s 
posudkami oponentov. V diskusii vystúpili: doc. Jancura, Ing. Zahradníková, Ing. Lacík, doc. Semanišin, doc. 
Zeleňák,, prof. Urban, prof. Čellárová, doc. Kireš a prof. Sokol. Na základe uvedených skutočností VR vo verejnom 
hlasovaní odsúhlasila: 
 
Uznesenie č. 4 

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  b e r i e  n a  v e d o m i e  písomnú Správu inauguračnej komisie na  
vymenovanie za profesorku v odbore 4. 1. 12. Biofyzika doc. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc., z Katedry 
biofyziky FPV UCM v Trnave, podľa ktorej uchádzačka s p ĺ ň a  k r i t é r i á  vymenovania profesorov 
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a konštatuje, že v celom priebehu konania bol dodržaný postup 
ustanovený zákonom o VŠ a vyhláškou MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení. 
    
 Výsledok verejného hlasovania: Počet členov VR: 32 
 Z prítomných: 20    za: 20  proti: 0    zdržalo sa: 0 
 
Predseda VR požiadal prof. RNDr. P. Miškovského, DrSc. o zhrnutie priebehu inauguračného konania. Predseda 
inauguračnej komisie, prof. RNDr. P. Miškovský, DrSc., oboznámil členov VR so závermi komisie o splnení kritérií 
vymenúvania profesorov, ktoré ustanovuje vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení. Podrobný 
zápis o priebehu vrátane diskusie je vo forme prílohy súčasťou tejto zápisnice. Inauguračná komisia na základe 
posúdenia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, publikačných výstupov a citácií, pedagogického pôsobenia, 
pozitívnych posudkov, ako aj prednášky, prednesenej na vysokej odbornej a didaktickej úrovni, kde doc. Marček 
Chorvátová predstavila svoj celkový prínos a prínos svojej vedeckej školy k rozvoju odboru, dospela k záveru, že 
doc. Marček Chorvátová je výraznou vedeckou a pedagogickou osobnosťou známou vo vedeckej komunite nielen 
na Slovensku ale aj v zahraničí. Komisia sa stotožnila s názorom oponentov, že doc. Marček Chorvátová 
jednoznačne doložila prekročenie kritérií Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika pre vymenovanie za 
profesora v odbore 4.1.12. Biofyzika, ako aj splnenie ďalších náležitosti požadovaných pre inauguráciu 
vysokoškolských profesorov podľa Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. v platnom a účinnom znení. Na základe 
uvedených skutočností VR v tajnom hlasovaní odsúhlasila: 
 
Uznesenie č. 5 

Vedecká rada PF UPJŠ  s ú h l a s í  s predložením Návrhu na vymenovanie doc. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, 
DrSc., zamestnankyne Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty prírodných vied, Katedry biofyziky, za 
profesorku v študijnom odbore 4. 1. 12. Biofyzika Vedeckej rade Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 
 
 Výsledok tajného hlasovania: Počet členov VR: 32 
 Z prítomných: 20    za: 19    proti: 1    neplatné hlasy: 0 
 

 

V Košiciach 06. júna  2018 
 
                doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., 

                          predseda VR PF UPJŠ  


