
SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

ustanovenej dekanom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty v Košiciach k vymenovaniu 

MUDr. Jána Vargu, Ph.D., MHA. 

odborného asistenta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF a UN LP v Košiciach, Tr. SNP 1 v 

odbore habilitačného konania a inauguračného konania GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 

___________________________________________________________________________ 

 

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. sa narodil v roku 1984 v Humennom, po maturite na gymnáziu 

študoval v rokoch 2003-2009 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach a po jej 

úspešnom ukončení získal titul MUDr. Po promócii na LF UPJŠ mu bola udelená cena Študentská 

osobnosť Slovenska  2008/2009 v kategórií Lekárske vedy a farmácia. 

Po skončení štúdia pracoval v rokoch 2009-2011 ako sekundárny lekár vo Východoslovenskom 

onkologickom ústave, a. s. na oddelení Klinickej a radiačnej onkológie, pod-oddelení onkogynekológia. 

V rokoch 2011-2012 pracoval ako asistent na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UN LP v 

Košiciach, následne v pokračovaní na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UN LP v Košiciach 

do roku 2015. Na pracovisku pokračuje od roku 2015 ako odborný asistent doposiaľ. Od roku 2016 

pôsobí aj v neštátnej ambulancii – GPO v Košiciach– gynekológia, pôrodníctvo, onkogynekológia.  

 

 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce: „Korelácia génovej alterácie s gynekologickými 

malignitami“ získal MUDr. Ján Varga v roku 2015 akademický titul philosophiae doctor (Ph.D.) 

v študijnom odbore: 7.1.9 Gynekológia a pôrodníctvo na UPJŠ LF v Košiciach. 

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. ukončil v roku 2017 špecializačné štúdium v odbore 

Gynekológia a pôrodníctvo (LF UPJŠ Košice). 

V roku 2018 ukončil špecializačné štúdium Administrácia vo verejnom zdravotníctve (MHA, 

Master of Health Administration) na VŠ Zdravotníctva a Sociálnej práce Sv. Alžbety, katedra právnych 

disciplín, v Bratislave. 

Odborné vedomosti si dopĺňal na ESTRO kurzoch onkogynekológie (ESTRO Brachytherapy course 

Ljubljana – 2011, ESTRO Multidisciplinary course on breast cancer, Lugano – 2011), ultrazvukových 

kurzoch (V.I.S.U.S kurz, Slovensko – 2014, Praktický kurz USG vyšetření v těhotenství, Praha - 2019), či 

kurzoch laparoskopickej operatívy (LASTT/SUTT course, Viedeň – 2018)  



MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. sa od začiatku klinickej praxe venuje problematike 

endometriózy a onkogynekológie.  

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. je členom Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti 

(SGPS), členom European academy of gynaecological surgery, tiež European Endometriosis League 

(EEL). Od jej založenia, teda od roku 2009 je predsedom správnej rady neziskovej organizácie Edumed, 

n. o. 

 

 

Hodnotenie výsledkov pedagogickej činnosti. 

 

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. pôsobí ako asistent (2011-2015), respektíve ako odborný 

asistent (od roku 2015) na Gynekologicko-pôrodníckej klinike UPJŠ LF a UN LP v Košiciach nepretržite. 

Vedie praktické cvičenia a prednášky z vybraných kapitol v predmetoch Gynekológia a pôrodníctvo 1, 

2, 3 (5. a 6. rok štúdia) v slovenskom a anglickom jazyku v odboroch Všeobecné lekárstvo, General 

medicine, Zubné lekárstvo, Dental medicine (4. rok štúdia).  

Vedie odbornú prax študentov doktorského programu Všeobecné lekárstvo, General medicine 

a študentov výmenných stáží v slovenskom a anglickom jazyku. 

Od roku 2018 je členom skúšobnej komisie štátnej skúšky z Gynekológie a pôrodníctva 

a Gynecology and Obstetrics doktorského programu Všeobecné lekárstvo a General medicine. Je 

členom komisie pre obhajobu diplomových prác z Gynekológie a pôrodníctva doktorského programu 

Všeobecné lekárstvo a General medicine 

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. vedie diplomové práce pre doktorské programy Všeobecné 

lekárstvo, General medicine – vedúci 15 úspešne obhájených prác a oponent 13 prác. Podieľal sa na 

vedení krúžkov ŠVOČ. 

Je spoluautorom 2 vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách, kapitoly 

vo vysokoškolskej učebnici vydanej v zahraničnom vydavateľstve a autorom skrípt (autorský podiel 

75,74 AH).  

 

 

Hodnotenie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti 

 

Vedecko-výskumná činnosť MUDr. Jána Vargu, Ph.D., MHA. je zameraná predovšetkým na 

endometriózu a jej prepojenie na ovariálny karcinóm. Venuje sa problematike včasných ovariálnych 

karcinómov, podielu vajíčkovodu na tejto entite, ako aj možnostiam preventívnych programov. 



Ku dňu podania habilitačného spisu MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. publikoval 40 pôvodných 

vedeckých prác (19 prvý/korešpondujúci autor), z toho 15 výstupov kategórie A (6 

prvý/korešpondujúci autor). Je autorom skrípt a učebných textov (3,78 AH). Ku dňu podania 

habilitačného spisu je evidovaných spolu 65 citácií, z toho 62 v databázach WoS a Scopus. Celkový 

počet záznamov publikačnej činnosti je ku dňu podania habilitačného spisu 134, výstupy dizertačnej 

práce sú v príprave na publikáciu v Journal of Ovarian Research a časť výstupov habilitačnej práce je 

v príprave na publikáciu ako kapitola v knihe Ovarian Cancer – Updates in Tumour Biology and 

Therapeutics. Aktuálny H-index habilitanta je podľa WoS 9. 

Habilitant je ku dňu odovzdania habilitačného spisu autorom a spoluautorom 67 prednášok 

na domácich (35) a zahraničných podujatiach (32). 

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. bol spoluriešiteľom jedného grantu KEGA a troch grantov VEGA.  

  

MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. predložil habilitačnú prácu na tému: „Genéza ovariálneho 

karcinómu“. Práca je napísaná na 151 stranách, pričom zahŕňa 6 publikovaných prác kategórie A. 

V habilitačnej práci je 192 odkazov na prevažne súčasnú domácu a zahraničnú literatúru. Všetci traja 

oponenti: 

prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. 

   Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Bulovka Praha 

prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.  

   Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF UP Olomouc 

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, Ph.D., MPH.  

                  II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava 

hodnotili prácu kladne a odporučili ju prijať k habilitačnému konaniu. 

 

 

Záver habilitačnej komisie 

 

Habilitačná komisia po zhodnotení osobnostných vlastností MUDr. Ján Vargu, Ph.D., MHA., 

jeho pedagogickej, vedecko-výskumnej, publikačnej, prednáškovej a odbornej činnosti, ako aj na 

základe pozitívnych oponentských posudkov a úrovne prednesu habilitačnej prednášky na tému 

„Endometrióza“ konštatuje, že MUDr. Ján Varga, Ph.D., MHA. spĺňa podmienky na habilitáciu podľa 

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov docent 

a profesor, ako aj kritérií platných na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulte v Košiciach. 

 



Habilitačná komisia navrhuje Vedeckej rade Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika udeliť MUDr. Jánovi Vargovi, Ph.D., MHA. vedecko-pedagogický titul docent v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania Gynekológia a pôrodníctvo. 

 

V súlade s rozhodnutím rektora č. 6/2020 zo dňa 30.03.2020, vzhľadom na epidemiologickú situáciu 

súvisiacu s ochorením COVID-19 a Uznesením 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. 

 

V Košiciach 16.03.2021  

 

 

Členovia habilitačnej komisie:  

 

Predseda: Prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA. .......................................... 

Profesor gynekológie a pôrodníctva 

 

Členovia: prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.  ............MS TEAMS............ 

Profesor gynekológie a pôrodníctva 

 

Doc. MUDr. Karol Dókuš, Ph.D.   ............MS TEAMS........... 

Docent gynekológie a pôrodníctva 


