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Oponentský posudok pre inauguračné konanie Priv.-Doz. MUDr. Mareka Sýkoru PhD, MSc 

uchádzača na  vymenovanie  za  profesora  v  odbore  neurológia som  vypracoval  na  

základe  písomného  poverenia  za  oponenta od prof. MUDr. Juraha Šteňu DrSc. IFAANS, 

predsedu VR LFUK a dekana Lekárstej fakulty UK v  Bratislave.  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 

 

Pána Priv.-Doz. MUDr. Mareka Sýkoru PhD, MSc poznám  na základe môjho pôsobenia na 

LFUK, mojej spolupráce s I. neurologickou klinikou LFUK v Bratislave aj z národných 

a medzinárodných vzdelávacích a vedeckých podujatí. Pán Priv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora 

PhD, MSc začal v roku 2003 pracovať na I. neurologickej klinike LF UK. Neskôr pôsobil na 

neurologickej klinike univerzity v Heidlbergu a od roku 2013 pracuje na neurologickom 

oddelení Krankenhaus der Barmherzigen Brüder vo Viedni. Počas svojho odborného 



pôsobenia v Nemecku a Rakúsku  sa zapájal aktívne aj do práce I. neurologickej kliniky 

LFUK v Bratislave. Pán Priv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora PhD, MSc je skúseným klinickým 

neurológom, pedagógom aj vedeckým pracovníkom. Počas pôsobenia na univerzite 

v Heidlbergu v roku 2013 mu bol pridelený titul Privatdozent, ktorý bol následne 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uznaný rovnocenným 

s vedecko-pedagogickým titulom „docent“. V roku 2008 získal na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave špecializáciu v špecializačnom odbore neurológia. 

 

Pedagogická činnosť uchádzača 

 

Priv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora PhD, MSc začal svoju pedagogickú činnosť v oblasti 

neurológie počas pôsobenia na neurologickej klinike univerzity v Heidlbergu kde mu bol 

v roku 2013 udelený titul Privatdozent. V pedagogickej práci pokračoval od roku 2013 aj na 

Medizinische Universität Wien a na Sigmund Freud Universität Wien ako Lehrstuhinhaber für 

Neurointensivmedizin. Od roku 2015 má aj pedagogický úväzok na I. neurologickej klinike 

LFUK v Bratislave vo výške 0,5. Priv.-Doz. MUDr. Marek Sýkora PhD, MSc  bol na LFUK 

vedúcim šiestich diplomových prác, školiteľom dvoch doktorandov z toho jeden už titul PhD 

obhájil a jeden už odovzdal prácu. Na Sigmund Freud Universität vo Viedni je školiteľom 

piatich študentov.  

 

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť uchádzača 

 

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

Marek Sýkora PhD, MSc orientuje na akútnu neurológiu predovšetkým na akútnu liečbu 

cievnych mozgových príhod. Týmto smerom boli orientované aj vedecké projekty, ktoré 

realizoval na I. neurologickej klinike LFUK v Bratislave aj na viacerých zahraničných 

pracovickách. Zapojil sa do ôsmych vedeckých projektov, z toho v jednom projekte univerzity 

v Tübingene a St. John´sHospital vo Viedni ako zodpovedný riešiteľ. Publikačná činnosť 

uchádzača je pozoruhodná. V databáze „EviPub“ má 100 záznamov a 1187 citácií 

v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch. Vo Web of Science má 

registrovaných 66 prác s 1002 citáciami a H indexom 21. Napísal jednu učebnicu vydanú 

v slovenskom vydavateľstve, je spoluautorom jednej učebnice vydanej v Oxford University 

press, a spoluautorom dvoch vedeckých monografií vydaných vo vydavateľstve Elsevier. 

 



Záverečné hodnotenie  

 

Vyššie uvedené charakteristiky  Priv.-Doz. MUDr. Mareka Sýkoru PhD, MSc 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 vysoko prekračuje  všetky požadované  kritériá    

a ukazovatele  stanovené  VR LFUK v Bratislave  pre vymenovanie profesorov.  Na  základe 

uvedených  dôvodov  a skutočností, odporúčam schváliť  návrh  na  vymenovanie  uchádzača 

Priv.-Doz. MUDr. Mareka Sýkoru PhD, MSc. za  profesora  v odbore neurológia.  

 

 

 

V Bratislave 11.12.2021      prof. MUDr. Ján Benetin CSc 

 


