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S P R Á V A 

habilitačnej komisie ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej 

fakulty v Košiciach k menovaniu 

 

MUDr. Silvie MIŠÍKOVEJ, PhD. 

odbornej asistentky I. kardiologickej kliniky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Lekárskej fakulty a Východoslovenského ústavu srdcových chorôb 

(VÚSCH), a.s. v Košiciach, za docentku v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania Vnútorné choroby 

 

MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH, rodená Frajtová sa narodila v roku 1966 

v Košiciach. Po maturite študovala na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v rokoch 

1984-1990 a po absolvovaní štúdia všeobecného lekárstva, získala titul Medicinae 

Universae Doctor (MUDr.).  

Po ukončení vysokoškolského štúdia pracovala v rokoch 1990-1991 na Mestskej 

hygienickej stanici, v rokoch 1991 – 2004 na III. Internej klinike FNsP v Košiciach ako 

ordinár pre invazívnu kardiológiu. Od roku 2004 až doposiaľ pracuje na I. kardiologickej 

klinike UPJŠ LF a VÚSCH, a.s. v Košiciach, aktuálne ako primár arytmologického oddelenia. 

Celkovo má za sebou  takmer 31 rokov lekárskej praxe.  

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

 

MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH získala v r. 1993 atestáciu 1.stupňa v odbore 

Vnútorné lekárstvo, v roku 1998 na SZU v Bratislave nadstavbovú atestáciu v odbore 

Kardiológia. V roku 1999 získala certifikát na vykonávanie echokardiografických vyšetrení. 

V rokoch 2002 – 2014 absolvovala viacero študijných pobytov na renomovaných 

zahraničných pracoviskách – počnúc IKEM-om v Prahe a ďalšími stážami zameranými na 

dominantnú oblasť jej záujmu, arytmológiu, v drvivej väčšine s intervenčným zameraním; 

opakovane v Paríži, tiež v Hamburgu a v Bruseli, jednotlivo v Bad Neustadte, vo Viedni, 

v Ríme a v ďalších centrách doma i v zahraničí. Tieto študijné pobyty a stáže jej vytvorili 

jedinečné predpoklady na to, aby sa stala významnou osobnosťou arytmológie nielen v SR, 

ale aj v Európe.  

V r. 2009 po ukončení doktorandského štúdia na UPJŠ LF v Košiciach získala titul 

Philosophiae Doctor (PhD.), keď obhájila dizertačnú prácu na tému Katétrová ablácia 

flutteru predsiení. V roku 2015 na SZU v Bratislave získala titul Master of Public Health 

(MPH).  

Je členkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti, členkou výboru Slovenskej 

spoločnosti srdcových arytmií  a European Society of Cardiology, členkou European Heart 

Rhythm Association.  
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Predstavuje významnú osobnosť v oblasti invazívnej arytmológie, katétrových ablácií 

porúch srdcového rytmu ďalej trvalej kardiostimulácie a defibrilácie nielen na Slovensku, ale 

aj v európskom meradle.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV PEDAGOGICKEJ PRÁCE 

 

 MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH viedla ako odborná asistentka od r. 2014 

kontinuálne praktické cvičenia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v slovenskom               

a v anglickom jazyku v predmetoch Interná propedeutika, Interná medicína 1,2 a 6. 

Prednášala vybrané kapitoly z týchto predmetov, dominantne zamerané na oblasť 

arytmológie, tak v pregraduálnej ako aj postgraduálnej výučbe. Bola vedúcou 7 úspešne 

obhájených diplomových prác.  

 Je autorkou monografie Indikácie pre trvalú kardiostimuláciu a implantáciu ICD   

a vysokoškolských učebných textov Poruchy srdcového rytmu v celkovom rozsahu                       

5 autorských hárkov.  

MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH má celkom viac ako 5 rokov kontinuálnej 

pedagogickej činnosti. Pri vedení praktických cvičení, aj pri prezentácii vzorových prednášok, 

prejavila výborné pedagogické kvality.  

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV VEDECKO-VÝSKUMNEJ PRÁCE 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Silvie Mišíkovej, PhD., MPH je dominantne 

zameraná na intervenčnú liečbu porúch srdcového rytmu. V tejto oblasti predstavuje 

vyhranenú vedeckú osobnosť nielen  v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodnej úrovni.  

MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MPH publikovala spolu 29 pôvodných vedeckých prác, 

z ktorých bola v 14 prácach prvou alebo korešpondujúcou autorkou. V 5 prípadoch išlo                  

o práce kategórie A, z toho dvakrát bola prvou/korešpondujúcou autorkou. Práce boli citované 

spolu 47-krát, z toho 46 citácií je registrovaných v citačných indexoch WoS alebo SCOPUS. 

Na domácich a medzinárodných podujatiach bola prvou autorkou 56 prednášok, 

resp. posterov, z toho 11 prezentácií bolo na medzinárodných podujatiach. Jej Hirschov index 

má aktuálne hodnotu 4. 

Bola a je spoluriešiteľkou 2 grantových projektov VEGA: Vplyv pomeru sérových 

intrakardiálnych a periférnych markerov srdcového zlyhania na prognózu pacientov 

vyžadujúcich resynchronizačnú liečbu a Vzťah rizikových faktorov ku vzniku cievnej 

mozgovej príhody a kognitívneho deficitu. 
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K habilitačnému konaniu predložila habilitačnú prácu na tému Katetrizačný uzáver 

uška ľavej predsiene. Prácu pozitívne hodnotili oponenti prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., 

FESC, prof. MUDr. Ján Murín, CSc., a doc. MUDr. Eva Szabóová, PhD., ktorí ju všetci 

odporučili prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

ZÁVER HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

 Habilitačná komisia po zhodnotení osobných vlastností MUDr. Slivie Mišíkovej, 

PhD., MPH, jej dlhoročnej pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej 

a ďalšej odbornej činnosti, ako aj na základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne 

prednesu habilitačnej prednášky na tému Balóniková kryoablácia fibrilácie predsiení 

konštatuje, že ide o významnú odborníčku, vysoko erudovanú po stránke teoretickej aj 

klinickej, ktorá spĺňa podmienky habilitačného konania v zmysle par. 1 ods. 14 vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite P. J. 

Šafárika v Košiciach, Lekárskej fakulte.  

 

Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity P. J. 

Šafárika habilitovať MUDr. Silviu Mišíkovú, PhD., MPH za docentku v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania vnútorné choroby. 

 

 

  .............................................................................. 

Predseda habilitačnej komisie: prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.             

profesor v odbore vnútorné choroby 

 

   ......................... MS TEAMS .............................. 

Členovia habilitačnej komisie: prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc., FESC, FACC   

profesor v odbore vnútorné choroby 

 

   ......................... MS TEAMS .............................. 

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA 

profesor v odbore vnútorné choroby 

 

V Košiciach, 05.10. 2021 


