ZLATÁ MEDAILA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, Csc.

Pri príležitosti významného životného jubilea sa Výbor Slovenskej urologickej
spoločnosti rozhodol udeliť Prof. MUDr. Ladislavovi Valanskému,CSc. za jeho celoživotnú
prácu Zlatú medialu Slovenskej lekárskej spoločnosti. Toto ocenenie je prejavom úcty k
svedomitej a dlhoročnej práci ktorou prof. Valanský prispel k všestrannému rozvoju
urológie na Slovensku, či už vo funkcii prednostu Urologickej kliniky resp. dlhoročného
člena Výboru Slovenskej urologickej spoločnosti. Jeho vedecká a publikačná činnosť je
obsiahlá, v poslednom čase sa venuje výchove najmä mladých adeptov medicíny. Jeho
ľudské a kolegiálne postoje sú priateľské pričom sú vždy obdivuhodne priame
a inšpiratívne.

Profesný životopis L. Valanský (nar. 22.7.1947, Košice)
Medicínske vzdelanie:
Lekárska fakulta UPJŠ, Košice, všeob. lek., 1965-1971
Špecializácia z urológie I. stupňa r. 1975, II. stupňa r. 1980
Certifikát Onkológia v urológii 2007
Vedecko-pedagogické hodnosti:
1989 - kandidát lekárskych vied
1998 - docent
2008 – profesor
Pracovné zaradenie:
1971 – 1982 Urologická klinika FNsP, Košice, sek.lekár
1982 – 1989 Urologická klinika LF UPJŠ, odb. asistent
1.9.1989 – 31.5.2013 Urologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice, prednosta
od 1.6.2013 doteraz Urologická klinika UN LP a LF UPJŠ, profesor
Výučba urológie v slov. a anglickom jazyku v V. a VI. ročníku všeob. lekárstva
2006-2015 - garant špecializačného štúdia v odbore urológia LF UPJŠ
Vedecká výchova – 2 PhD, /Nagy – docent a profesor
Ved. výskumné granty – vedúci / zástupca 6
Členstvo v orgánoch UPJŠ
- spoluzakladateľ a člen akademického senátu UPJŠ a LF UPJŠ
- člen vedeckej rady LF UPJŠ
- predseda etickej komisie AS LF UPJŠ
Študijné pobyty v zahraničí: Veľká Británia, Maďarsko

Publikačná činnosť
- autor /spoluautor 234 , z toho 85 vedeckých prác
- citácie 254, toho Web of Science / SCOPUS 197
Prednášky – vyše 250
- v zahraničí: Švédsko, Fínsko, Grécko, Slovinsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko,
Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská urologická spoločnosť, člen výboru, čestný člen
Sekcia pre kontinenciu SUS – spoluzakladateľ, 1. predseda
Slovenská nefrologická spoločnosť
Česká urologická spoločnosť
European Association of Urology
European Board of Urology- delegát za SR
Societé Internationale d’Urologie - člen
International Continence Society –člen
Spolok lekárov mesta Košice- bývalý člen výboru
SLK – bývalý člen subregionálneho výboru
Inko-Fórum
Člen redakčnej rady – Prostata, Urológia, Klinická urológia, Trendy v urológii

Ocenenia
Reviewer abstraktov na kongresy EAU (1994-1999)
Bronzová medaila UPJŠ 1997
Strieborná medaila SLS 1998
Genersichova cena (Maďarsko) 1999
Čestný člen Českej urologickej spoločnosti 2003
Čestný člen Slovenskej urologickej spoločnosti 2008
Distinguished Service Award (European Board of Urology) 2012
Pracovné výsledky:
Zakladateľ modernej urodynamiky na Slovensku
Originálne metódy / výskum (publikované):
- monitorovanie detrúzorového tlaku u novorodencov s myelomeningokélou „bez prípravy“
- modifikovaná retropubická vezikopexia v liečbe SI u žien (výsledky po priem. 105 mes.)
- nová metóda fixačného stehu drénov ku koži
Priority:
Pilotná štúdia – exkrécia aminokyselín do moču pred a po nefrektómii pri RCC (1. na svete)
českoslov. - pubovagin. fasc. sling sek. McGuire / Lytton v liečbe ISD (intrinsic. sfinkt. deficiencia)
SR – zavedenie čistej intermitentnej katetrizácie 1978 (asi aj apendikovezikostómia)
r. 2000- prvá trombektómia z VCI /preds. srdca v mimotel. obehu pri RCC (2.prac. v SR)
- Societé International d´Oncology Pediatrique Nephroblastoma Study Group, člen prac. skup.

Kliniky detskej onkológie Fakultnej detskej nemocnice v Košiciach
- zavedenie odberu obličiek od žijúcich darcov (2. prac. v SR)
Iné

2x prezident Výročnej konferencie SUS, 1x aj s kurzom European School of Urology
2017 máj – organizátor prvého neuro-urologického sympózia v SR

Perlička – NY City Marathon 1998 / Runner´s guide (s manželkou)

Publikačná činnosť
Štatistika kategórií publikačnej činnosti:
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

2
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1
1
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AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
BCI - Skriptá a učebné texty
BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
DAI - Dizertačné a habilitačné práce
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v
časopisoch, zborníkoch
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
GAI - Správy
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
CELKOM
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Štatistika ohlasov:
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of
Science a v databáze SCOPUS
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
CELKOM

194
3
20
37
254

