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SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulty 

k menovaniu 

MUDr. Vladimíra Sihotského, PhD, odborného asistenta Kliniky cievnej chirurgie  UPJŠ 

v Košiciach, LF a VÚSCH, a.s. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 

chirurgia 

 

 

 MUDr. Vladimír Sihotský, PhD. sa narodil v roku 1971 v Košiciach, Lekársku fakultu 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ukončil v roku 1995. V roku 1999 absolvoval špecializačnú 

skúšku z chirurgie I. stupňa, v roku 2004 špecializačnú skúšku z chirurgie, v roku 2010 

špecializáciu z cievnej chirurgie a v roku 2015 špecializáciu v odbore zdravotnícky 

manažment  a financovanie. V roku 2007 získal PhD. titul ako študent doktorandského štúdia 

v dennej forme na Lekarskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. 

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., sa venuje pedagogickej činnosti od roku 2003- 

2008 ako odborný asistent na I. chirurgickej klinike LF UPJŠ a od r. 2008 doteraz na Klinike 

cievnej chirurgie LF a VÚSCH, a. s., t. j. sa mu započítava 14 rokov 198 dní pedagogickej 

praxe. Na Lekárskej fakulte UPJŠ vyučuje predmet Chirurgia 1., 2., 4. a 6. slovenských 

a zahraničných študentov. 

 MUDr. Vladimír Sihotský, PhD. je autorom vysokoškolskej učebnice v rozsahu 

4,65 AH a spoluautorom zahraničnej vedeckej monografie, kde je autorom jednej kapitoly.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKOVÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

 Je autorom a spoluautorom 29 vedeckých prác, ako prvý alebo korešpondujúci autor je 

uvedený v 14 článkoch,  3 práce sú z kategória A (v 2 je prvým alebo korešpondujúcim 

autorom). Vedecké práce boli citované 35-krát, z toho 8-krát v citačných databázach WOS, 

SCOPUS.  

Bol spoluriešiteľom 2 grantových úloh VEGA. 
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 MUDr. Vladimír Sihotský, PhD., k habilitačnému konaniu predložil prácu na tému: 

Úloha karotickej endarterektómie v prevencií a liečbe cievnej mozgovej príhody. 

Prácu pozitívne hodnotili oponenti: 

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., MHA z Kliniky onkologickej chirurgie LF UK a OÚSA, 

s.r.o., v Bratislave  

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD. z Fakultnej nemocnice s poliklinikou V. Spanyola 43, v 

Žiline 

doc. MUDr. Anton Dzian, PhD. z Kliniky hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine, 

ktorí ju odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

Po zhodnotení pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, ako aj na základe 

pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému: 

„Chirurgická liečba aneuryziem abdominálnej aorty“, habilitačná komisia konštatuje, že 

MUDr. Vladimír Sihotský, PhD. spĺňa podmienky na habilitáciu podľa vyhlášky 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 246/2019 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 Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty udeliť MUDr. Vladimírovi Sihotskému, PhD., vedecko-

pedagogický titul docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia. 

 

V Košiciach, 8.12. 2020 

 

Predseda:  

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. 

I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UN L. P. v Košiciach  

 

Členovia:  

doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc. z II. chirurgickej kliniky LF UK v Bratislave  

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD. z  II. chirurgická klinika SZU v Bratislave 
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V súlade s Rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na epidemiologickú 

situáciu s ochorením COVID-19 a Uznesenie vlády SR č. 645/2020 k zákazu 

zhromažďovania zo dňa 13.10.2020, sa členovia habilitačnej komisie a oponenti zúčastnili 

obhajoby habilitačnej práce dištančne prostredníctvom MS TEAMS. 

 

 


