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SPRÁVA  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu MUDr. Vladimíra Popelku, PhD., odborného asistenta Kliniky úrazovej 

chirurgie, Lekárskej fakulty a UNB Slovenkej zdravotníckej univerzity v Bratislave za 

docenta v študijnom odbore 7.1.7 Chirurgia 

___________________________________________________________________________ 

 

 MUDr. Vladimír Popelka ukončil štúdium Lekárskej fakulty v Hradci Králové 

v študijnom odbore Všeobecné lekárstvo. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval 

krátko ako lekár vo Vojenskej nemocnici Ružomberok. Od roku 1990 pracoval na 

chirurgickom oddelení nemocnice v Trnave. Od roku 2000 ako lekár traumatologického 

oddelenia FN Nitra. Od roku 2006 pracuje na KUCH SZU ako odborný asistent.  

V roku 2005 získal hodnosť „PhD“ na Lekárskej fakulte UK Bratislava.  

MUDr. Popelka v roku 1992 získal atestáciu 1. stupňa v odbore „chirurgia“ a v roku 

1997 atestáciu z chirurgie 2. stupňa. V roku 1999 urobil nadstavbovú atestáciu v odbore 

„traumatológia“.   

 

 

HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  PEDAGOGICKEJ  PRÁCE 

 

 MUDr. Vladimír Popelka, PhD. sa venuje kontinuálne pedagogickej činnosti od roku 

2006 až doteraz (12 rokov). Vedie praktické cvičenia z vybraných kapitol v slovenskom 

a anglickom jazyku pre všeobecné a zubné lekárstvo. Vykonáva riadnu prednáškovú činnosť 

z predmetu Úrazová chirurgia študijného programu Urgentná medicína. Venuje sa teoretickej 

a praktickej príprave atestantov z uvedeného odboru. Vedie diplomové práce študentov LF 

UK. Robí oponentské posudky atestačných a dizertačných prác. Je autorom jednej domácej 

vysokoškolskej učebnice.  

MUDr. Popelka je obľúbeným vysokoškolským pedagógom v rámci svojích 

praktických cvičení, ale aj prednáškovej činnosti. 
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HODNOTENIE  VÝSLEDKOV  VEDECKOVÝSKUMNEJ  PRÁCE 

 

Doterajšia vedecká a výskumná činnosť MUDr. Vladímíra Popelku, PhD. je zameraná 

predovšetkým na osteoartikulárny aparát. Jeho prvé odborné prednášky boli zamerané hlavne 

na poranenia hornej končatiny a odzneli na medzinárodných podujatiach na Slovensku, ale 

i v zahraničí. (Napríklad Ľubľane, Salzburgu, Bruseli). Mimoriadne cenná je jeho publikačná 

činnosť. Má množstvo nekarentovaných príspevkov, ale aj články v recenzovaných 

periodikách (2). V štatistike SCOPUS má 5 zahraničných príspevkov a 1 domácu. Zvlášť 

hodnotná je 1 domáca monografia a 2 zahraničné v angličtine.  

MUDr. Vladímír Popelka, PhD. sa podieľa na aplikovanom výskume 

„Biomedicínskeho inžinierstva“ na vývoji Retraktora pre operácie brušnej dutine.  

 

 

ZÁVER  HABILITAČNEJ  KOMISIE 

 

Po vyhodnotení vlastností MUDr. Vladimíra Popelku, PhD. jeho pedagogickej, 

vedeckej a výskumnej činnosti, ako aj na základe kladných oponentských posudkov 

habilitačná komisia konštatuje, že MUDr. Popelka, spĺňa podmienky na habilitáciu podľa 

vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte.  

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach udeliť MUDr. Vladimírovi Popelkovi, PhD. vedecko-

pedagogický titul docent v študijnom odbore 7.1.7 Chirurgia.  

 

 

 

V Košiciach, 25. septembra 2018 
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Členovia habilitačnej komisie:  

 

 

Predseda: prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., MPH 

                        Klinika úrazovej chirurgie UPJŠ v Košiciach, LF a UNLP 

 

 

Členovia:  prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.                

Klinika úrazovej chirurgie LF SZU v Bratislave 

 

 

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.                     

Klinika úrazovej chirurgie LF OU a FN v Ostrave 


