
 

 

 

 

HABILITAČNÉ KONANIE 
 

 
Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: Chirurgia 
 

Dátum doručenia žiadosti: 15. januára 2020 

 

Názov habilitačnej práce: „Úloha karotickej endarterektómie v prevencii a liečbe cievnej 

mozgovej príhody“ 
 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

tituly  
Vladimír Sihotský, MUDr., PhD. 

Rok a miesto narodenia  1971, Košice 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast  

1995 – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, doktor 

medicíny, odbor Všeobecné lekárstvo  

2007 – Lékařská fakulta, Masarykovy Univerzity, 

Brno, Philosophie Doctor (PhD.), vedný odbor 

chirurgia 

Ďalšie vzdelávanie  

1999 –  I. atestácia z chirurgie 
2004 – špecializácia v odbore chirurgia  
2010 – špecializácia v odbore cievna chirurgia 
2015 – špecializácia v odbore zdravotnícky 
manažment a financovanie 

Priebeh zamestnaní  

1996 – 2002, lekár, chirurgické odd., Masarykův 
onkologický ústav, Brno 
2002 – 2003 lekár, Chir. nemocnica Delta, Brno 
Apríl - Október 2003, lekár, Chirurgická klinika, 
Fakultní Nemocnice Brno 
November 2003 – Júl 2007, odborný asistent, I. 
Chir. Klin. UPJŠ a  UNLP, Košice   
2007-doteraz, Klinika cievnej chirurgie VÚSCH a.s. 
a LF UPJŠ, Košice   
  2007-2018 cievny chirurg  
 Január 2019 – Máj 2019, poverený                                    
prednosta kliniky 
 Máj 2019 – doteraz, primár kliniky 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety)  

2003 –  júl 2007 I. Chirurgická klinika LF UPJŠ 

a UNLP, Košice, odborný asistent a od septembra 

2008 – doteraz, odborný asistent na Klinike cievnej 

chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH a. s. 

 

Na oboch pracoviskách: Vyučované predmety 

v študijnom programe Všeobecné lekárstvo. 



Chirurgická propedeutika, Chirurgia 1 a Chirurgia 6, 

výučba v slovenskom a anglickom jazyku 

Výučba študijného programu Zubné lekárstvo, 

Chirurgia 1,Chirurgia 2 a Chirurgia 4  

Výučba v slovenskom i anglickom jazyku 

Odborné alebo umelecké zameranie  

Chirurgia, Cievna chirurgia 
Členstvo v odborných spoločnostiach: 
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie, člen výboru 
spoločnosti  
European Society for Vascular Surgery  
Slovenská chirurgická spoločnosť 
Slovenská spoločnosť pre cievny prístup 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu  

(autorské hárky) a kategórie 
evidencie (napr. AAB, podľa 
vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 
Z. z.)  o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti 
a centrálnom registri evidencie 
umeleckej činnosti (AAB ap.) 

1. Monografia 
2. Učebnica 
3. Skriptá 

 

 

  

1x AAA –  Vedecké monografie vydané 

v zahraničných vydavateľstvách 

1x ABC –  Kapitoly vo vedeckých monografiách 

vydané v zahraničných vydavateľstvách (2,34 AH) 

1x ACB –  Vysokoškolské učebnice vydané v 

domácich vydavateľstvách  

4x ACD -Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach 

vydané v domácich vydavateľstvách (AH 4,65) 

1x ADC –  Vedecké práce v zahraničných 

karentovaných časopisoch 

11x ADE –  Vedecké práce v ostatných 

zahraničných časopisoch 

7x ADF –  Vedecké práce v ostatných domácich 

časopisoch 

10x ADM –Vedecké práce v zahraničných 

časopisoch registrovaných v databázach WoS 

alebo Scopus 

7x AED –  Vedecké práce v domácich 

recenzovaných vedeckých zborníkoch, 

monografiách 

3x AFC – Publikované príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 

8x AFD –  Publikované príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 

11x AFG –  Abstrakty príspevkov zo zahraničných 

vedeckých konferencií 

54x AFH –  Abstrakty príspevkov z domácich 

vedeckých konferencií 

1x AFL –  Postery z domácich konferencií 

1x BAB –  Odborné knižné publikácie vydané v 

domácich vydavateľstvách 

9x BDE –  Odborné práce v ostatných zahraničných 

časopisoch 

2xBDF –  Odborné práce v ostatných domácich 

časopisoch 

3x BFA –  Abstrakty odborných prác zo 

zahraničných podujatí (konferencie...) 

10x BFB –  Abstrakty odborných prác z domácich 

podujatí  



1x EDJ  –  Prehľadové práce, odborné práce, 

odborné preklady v časopisoch, zborníkoch. 

Celkom  146 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu  
Citácie prác spolu: 35 

Citácie v databázach WoS a SCOPUS: 8 

Vedúci obhájených diplomových prác 

Oponent diplomových prác 

26 

19 

Téma habilitačnej prednášky 
„Úloha karotickej endarterektómie v prevencii 

a liečbe cievnej mozgovej príhody“ 

Vedecká rada fakulty, ktorá 

rozhodovala o návrhu na 

vymenovanie za docenta 

Vedecká rada Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

Návrh na vymenovanie za docenta v 

odbore 
habilitačné a inauguračné konanie Chirurgia 

Kontaktná adresa  

Vladimír Sihotský, MUDr., PhD. 

Klinika cievnej chirurgie LF UPJŠ a VÚSCH a. s. 

Ondavská 8, 040 11 Košice 

e-mail. vsihotsky@vusch.sk 

tel. 0902 418 618 

 
 

 

 


