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Návrh inauguračnej komisie pre Vedeckú radu JLF UK v Martine  

na vymenovanie doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD. za profesora  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania  

neurológia 

 
Inauguračná komisia pre inauguračné konanie doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD., 

vysokoškolského učiteľa z Neurologickej kliniky JLF UK a UNM v Martine v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania neurológia a pracovala v zložení: 

   

Predseda:  

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO - prednosta Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Martin 

Členovia:  

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN - prednostka Neurologickej kliniky LF UPJŠ  a 

UNLP, Košice 

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN - Neurologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové 

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN - prednosta Neurologickej kliniky LF UP a FN, Olomouc 

Oponenti:    

prof. MUDr. Ján Benetin, CSc. – prednosta Neurologickej kliniky LF SZU a UNB, Bratislava 

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D. – Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc 

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. - prednosta II. Neurologickej kliniky LF UK a UNB, Bratislava 

 

Oponenti posúdili predložený materiál o pedagogických a vedecko-výskumných aktivitách 

uchádzača a jednomyseľne odporučili jeho vymenovanie za profesora v odbore neurológia. 

 

Odborné posúdenie inauguračnej prednášky: 

 Dňa 9.6.2022 o 10.00 h odznela inauguračná prednáška doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD. na 

tému: „Ľahké mozgové poranenie“ pred VR JLF UK, členmi inauguračnej komisie, oponentmi 

a posudzovateľmi inauguračnej prednášky. 

 

Posudzovateľmi inauguračnej prednášky boli členovia VR JLF UK: 

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.  prof. MUDr. Juraj Péč, CSc. 

prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.  prof. MUDr. Ján Švihra, PhD. 

prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.  prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.   

Posudzovatelia inauguračnej prednášky vypracovali hodnotenie inauguračnej prednášky, 

ktoré tvorí prílohu tohto návrhu.  

 

Zhodnotenie úrovne odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti a morálnych 

vlastností uchádzača: 

       Inauguračná komisia zhodnotila úroveň odbornej, pedagogickej, vedeckej a publikačnej 

činnosti ako aj morálnych vlastností uchádzača a na základe všetkých predložených materiálov, 

oponentských posudkov a posúdenia inauguračnej prednášky hodnotí menovaného takto: 
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Kvalifikačné a odborné predpoklady: 

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. sa narodil v roku 1978 v Martine. V roku 2002 ukončil 

vysokoškolské štúdium na JLF UK v Martine. V roku 2006 získal vedecko-akademickú hodnosť PhD. 

v odbore neurológia obhajobou záverečnej dizertačnej práce na JLF UK v Martine a v roku 2016 

získal vedecko-pedagogický titul docent v odbore neurológia obhajobou habilitačnej práce rovnako 

na JLF UK v Martine. Od promócie v roku 2002 preukázal celkovo viac ako 19-ročnú odbornú prax 

v odbore neurológia. Ako podmienku pre klinický odbor inaugurácie získal špecializáciu v odbore 

neurológia na SZU v Bratislave v roku 2009. 

 

Pedagogická činnosť:  

 Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. pracuje kontinuálne od roku 2002 na Neurologickej klinike 

JLF UK a UNM vo funkcii odborný lekár – neurológ na plný pracovný úväzok.  

 Podieľa sa na výučbe neurológie v rámci predmetu Neurológia 1, Neurológia 2, pregraduálne 

štúdium, študijný program všeobecné lekárstvo, výučba v jazyku slovenskom a v jazyku anglickom. 

V rámci študijného programu ošetrovateľstvo prednáša predmet Neurológia a ošetrovateľstvo. 

 Bol školiteľom 19 diplomových prác študentov študijného programu všeobecné lekárstvo a 

školiteľom študentov študentskej vedeckej činnosti (ŠVOČ).  

 Je členom štátnicových komisií: člen štátnicovej komisie pre obhajobu diplomových prác pre 

neurológiu.  

 Celkovo preukázal 19-ročnú pregraduálnu pedagogickú činnosť v požadovanom rozsahu 

a obsahu. 

 Docent Sivák je školiteľom a členom štátnicovej komisie pre doktorandské štúdium 

v študijnom programe neurológia, študijný odbor všeobecné lekárstvo. Úspešne ukončil výchovu 1 

doktoranda v študijnom programe neurológia, študijný odbor všeobecné lekárstvo a v súčasnosti 

školí 2 doktorandov v danom programe, z nich 1 je po DS. 

  V rámci špecializačného štúdia pôsobí ako lektor teoretickej časti v špecializačnom 

študijnom programe neurológia a v špecializačnom študijnom programe všeobecné lekárstvo.  

 

Vedecká a publikačná činnosť:  

        Podľa zoznamu vypracovaného v súlade s predpismi UK a priložených kópií publikačných 

výstupov uchádzač je: 

- spoluautorom 1 vedeckej monografie vydanej v zahraničnom vydavateľstve,  

- spoluautorom 1 vysokoškolskej učebnice, s autorským podielom v rozsahu 3 AH,         

- autorom alebo spoluautorom celkovo 63 pôvodných vedeckých prác z odboru inaugurácie 

publikovaných formou in extenso v recenzovaných časopisoch a zborníkoch, pričom 26 z  

uvedených vedeckých publikácií je kategórie A (práce s IF ˃ 0,5),  

- prvým alebo korešpondujúcim autorom v 23 vedeckých prácach, z toho v 12 prácach 

kategórie A (práce s IF˃0,5), 

- 24 prác bolo publikovaných v časopisoch s IF˃0,7 (výška IF určená pre odbor neurológia), 

- preukázal celkovo 344 citácií jeho publikačných výstupov, z toho 315 registrovaných 

v citačných indexoch ISI a SCOPUS.  

 

         Podľa potvrdenia účasti na riešení výskumných grantov bol uchádzač spoluriešiteľom 3 

projektov VEGA (1/0287/16, 1/0301/19, 1/0081/20), spoluriešiteľ projektu KEGA (049UK-4/2013), 

spoluriešiteľ 2 projektov APVV (0224-12, 14-0088), spoluriešiteľ 2 projektov MZ SR (2018/11-UKMT-



 3 

7,  2019/47-UKMT-10) a spoluriešiteľ 6 projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ 

(313011T431, ITMS 26220220114, ITMS 26220120053, ITMS 26220220153, ITMS 26110230067, ITMS 

26220220187).   

 

Doc. Sivák sa vo svojej vedeckej a odbornej neurologickej práci špecificky zameriava na 

problematiku ľahkých mozgových poranení, závratových stavov, vybraných neurodegeneratívnych 

ochorení a využitiu moderných neurozobrazovacích metód vo výskume a v klinickej praxi.  

 

Záver: 

 Inauguračná komisia dospela na základe zhodnotenia inauguračnej prednášky,                                    

na základe posudkov materiálu, na základe zhodnotenia pedagogickej, vedeckej, publikačnej 

a odbornej práce k presvedčeniu, že doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., výsledkami svojej práce, ako aj 

morálnymi vlastnosťami spĺňa všetky kritériá stanovené Vedeckou radou JLF UK v Martine na 

vymenovanie za profesora. Inauguračná komisia jednomyseľne navrhuje Vedeckej rade Jesseniovej 

lekárskej fakulty UK v Martine a Vedeckej rade Univerzity Komenského v Bratislave 

vymenovať 

doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD. 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania neurológia.  

 

 

Predseda: 

prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO    podpísaný 

Členovia: 

prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc., FESO, FEAN  podpísaná 

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN  podpísaný 

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc., FEAN   podpísaný 

 

V Martine, 9.6.2022   

 
Príloha: Hodnotenie inauguračnej prednášky 


