
 1 

prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. 

Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

OPONENTSKÝ POSUDOK 

 

materiálu pre inauguračné konanie doc. MUDr. Štefana Siváka, PhD., docenta Neurologickej kliniky 

JLF UK a UNM v Martine v odbore habilitačného a inauguračného konania neurológia. 

 

 

Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD. promoval na JLF UK v Martine v r. 2002, doktorandské 

štúdium absolvoval v odbore neurológia na JLF UK v Martine v r. 2006. a habilitoval na docenta 

v odbore neurológia v r. 2016 na JLF UK v Martine. 

V r. 2009 získal špecializáciu v špecializačnom odbore neurológia na Fakulte zdravotníckych 

a špecializačných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 

 

Vo svojej vyše 16-ročnej kariére vysokoškolského pedagóga z pozície asistenta (2005 – 2007), 

odborného asistenta (2007 – 2016) a docenta (od r. 2016) sa venuje komplexnej a kontinuálnej výučbe 

vrátane overovania vedomostí medikov predmetu Neurológia v slovenskom aj anglickom jazyku, 

študentov fyzioterapie v odbore Neurológia v slovenskom jazyku a študentov ošetrovateľstva v odbore 

Neurológia a ošetrovateľstvo v slovenskom jazyku.   

Doc. Sivák bol alebo je v odbore Všeobecné lekárstvo školiteľom 19 diplomových prác a 

oponentom 12 diplomových prác. V odbore Fyzioterapia bol školiteľom 2 bakalárskych prác. Je 

školiteľom doktorandského štúdia na JLF UK v odbore Neurológia a členom komisie pre obhajoby 

záverečných (diplomových) prác študentov odboru Všeobecné lekárstvo na JLF UK, členom komisie 

pre štátne skúšky doktorandského štúdia v odbore Neurológia na JLF UK v Martine a lektorom 

v špecializačných odboroch Neurológia a Všeobecné lekárstvo. Doc. Sivák doteraz oponoval 14 

dizertačných prác na lekárskych fakultách v SR a ČR a na FPEDAS Žilinskej Univerzity. 

 

Inaugurant bol/je školiteľom 3 študentov doktorandského štúdia na JLF UK v Martine, 

z ktorých jeden (MUDr. Ružinák, PhD.) úspešne ukončil štúdium a jedna (MUDr. Martiníková) je po 

úspešnom absolvovaní dizertačnej skúšky. 

 

Z ocenení jeho pedagogickej činnosti je potrebné vyzdvihnúť ocenenia Najlepší odborný 

asistent (3x) a Najlepší docent (1x), ktoré dokumentujú jeho popularitu a úctu u študentov. 
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Počas svojej vedecko-pedagogickej a odbornej kariéry absolvoval viacero študijných pobytov, 

počas ktorých získal cenné kontakty a pretavuje ich do medzinárodných projektov a hodnotných 

publikácií. Najprínosnejšími z nich sú stáže na Martinos Center for Biomedical Imaging, Boston, 

Massachusetts v USA (roky 2014 a 2015).  

 

V inauguračnom spise doc. Sivák dokladuje signifikantnú publikačnú činnosť; menujem tie, 

ktoré sú obligátne pre plnenie inauguračných kritérií JLF UK:  

1) 3 kapitoly vo vysokoškolskej učebnici Ošetrovateľstvo v neurológii (sumárne 3 AH) 

2) 64 in extenso vedeckých publikácií, z toho v 23 je prvým autorom, 18 publikácií bolo 

vydaných v zahraničných karentovaných časopisoch a 12 v zahraničných alebo domácich 

časopisoch registrovaných v databázach WoS alebo Scopus.  

3) Doc. Sivák je prvým autorom v 5 publikáciách a korešpondujúcim posledným autorom 

v ďalších 3 publikáciách s IF viac ako 0,7. 

4) Doložených je 344 citačných ohlasov na práce pána docenta, z toho až 315 je kategórie o1. 

 

Inaugurant bol spoluriešiteľom alebo zástupcom hlavného riešiteľa v 3 grantoch VEGA, 

spoluriešiteľom 2 grantov MZ SR, 2 grantov APVV a jedného grantu KEGA. Taktiež dokladuje svoju 

participáciu na 5 projektoch ŠF EÚ.  

 

Jeho akceptáciu vo vedeckej a odbornej komunite akcentuje členstvo vo Vedeckom výbore 

odborného panelu European Academy of Neurology pre neurotraumatológiu, členstvo v redakčných 

radách mienkotvorných periodík Neurologie pro praxi a Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 

a členstvo v predsedníctve AS JLF UK. 

 

Hodnotenie: 

 

Predložený inaguračný spis dokladuje naplnenie všetkých kritérií na získanie vedecko-

pedagogického titulu profesor na UK v študijnom odbore neurológia. Publikačné výstupy, pedagogický, 

profesný aj osobnostný profil adepta akcentujú jeho medzinárodnú úroveň ako aj skvelé vedecké 

a odborné zázemie pre ďalší rozvoj domáceho pracoviska a jeho alma mater. 

 

     

 

Bratislava, 21. apríl 2022    prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. 

 


