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Oponentský posudok pre inauguračné konanie doc. MUDr. Štefan Sivák PhD. 

uchádzača na  vymenovanie  za  profesora  v  odbore  neurológia som  vypracoval  na  

základe  písomného  poverenia  za  oponenta od prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc. 

dekanky JLF UK. Posudok  som  vypracoval  na  základe  podkladov,  ktoré  mi  boli  

doručené a  taktiež  z  osobných a všeobecne dostupných informácií o jeho vedecko - 

výskumných a pedagogických aktivitách. 

 

Stručná charakteristika uchádzača 

 

Doc. MUDr. Štefana Siváka PhD poznám  na základe mojej spolupráce s 

Neurologickou klinikou JLF UK v Martine aj z národných a medzinárodných vzdelávaciích 

a vedeckých podujatí. MUDr. Štefan Sivák PhD po skončení vysokoškolského štúdia 

pokračoval v doktorandskom štúdiu ako interný doktorand na Neurologickej klinike JLF UK, 

UNM v roku 2002, doktorendské štúdium v odbore neurológia a získal vedecko-akademickú 

hodnosť philosophie doctor (PhD.) v roku 2006. Ďalej pracoval na neurologickej klinike JLF 



UK ako asistent resp. odborný asistent a v roku 2016 získal vedecko-pedagogický titul docent 

v študijnom odbore neurológia.  V roku 2009 na Slovenskej zdravotníckej univerzite 

v Bratislave úspešne ukončil špecializačné štúdium v špecializačnom odbore neurológia. Od 

roku 2018 je znalcom v odbore zdravotníctvo a farmácia. V rokoch 2014 a 2015 absolvoval 

študijné pobyty na MGH/MIT/HMS Martinos Center for Biomedical Imaging v Bostone, 

USA. 

 

Pedagogická činnosť uchádzača 

 

Doc. MUDr. Štefan Sivák PhD sa od nástupu na Neurologickú kliniku JLF UK, UNM 

podieľal aj na pedagogickej činnosti pracoviska pri výuke predmetu neurológia pre študijný 

odbor všeobecné lekárstvo v slovenskom aj anglickom jazyku, študijný odbor ošetrovateľstvo 

a študijný odbor fyzioterapia. Od roku 2017 bol aj školiteľom v študijnom programe 

neurológia a členom skúšobnej komisie v tomto odbore. Jeden doktorand, ktorému bol 

školiteľom ukončil doktorandské štúdiu, školi ďalších dvoch z ktorých je jeden po dizertačnej 

skúške. Je lektorom  v špecializačnom študijnom odbore neurológia a všeobecné lekárstvo.  

 

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť uchádzača 

 

Vo vedecko-výskumnej práci, ktorá je úzko naviazaná na klinickú prax sa doc. MUDr. 

Štefan Sivák PhD orientuje hlavne na neurotraumatológiu, ale jeho záber pokrýva aj ostatné 

oblasti klinickej neurológie. Podľa dodanej dokumentácie publikoval 64 vedeckých prác in 

extenso z toho v 23  bol prvým autorom. V zahraničných publikáciách vyšlo 31 prác z toho 

bol prvým autorom v 13 prácach. Jeho publikované práce mali široký ohlas čo dokazuje 315 

citáciu v citačných indexoch ISI a SCOPUS. Najcitovanejšie práce vyšli v časopisoch s IF 1,1 

- 2,87. Doc. MUDr. Štefan Sivák PhD je autorom jednej učebnice a jednej vedeckej 

monografie, ktorá vyšla v zahraničí. Podieľal sa na riešení štrnástich grantových úloh.  

 

Záverečné hodnotenie  

 

Vyššie uvedené charakteristiky  Doc. MUDr. Štefana Siváka PhD potvrdzujú,  že  sa  

jedná  o  vyhranenú  vedeckú  a pedagogickú  osobnosť  so  všetkými  atribútmi  

vysokoškolského  profesora.  Na  základe  posúdenia  všetkých  podkladov  je  možné  



konštatovať, že uchádzač nielen spĺňa, ale aj prekračuje  všetky požadované  kritériá    a 

ukazovatele  stanovené  VR JL FUK v Martine  pre vymenovanie profesorov.  Na  základe 

uvedených  skutočností, odporúčam schváliť  návrh  na  vymenovanie  uchádzača Doc. 

MUDr. Štefana Siváka PhD. za  profesora  v odbore neurológia.  

 

 

 

V Bratislave 6. 5.2022      prof. MUDr. Ján Benetin CSc 

 

 

 

 

 


