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Rok a miesto narodenia   1984, Humenné 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 
akademický rast   

2009 – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
odbor všeobecné lekárstvo (MUDr.), 
ukončené s cenou dekana 
 
2015 – Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 
Philosophiae doctor (PhD.), vedný odbor 
7.1.9. Gynekológia a pôrodníctvo, obhajoba 
dizertačnej práce „Korelácia génovej alterácie 
s gynekologickými malignitami“ 
 
2018 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave, Katedra 
právnych disciplín, Magister (Mgr./MSc.) – 
administrácia vo verejnom zdravotníctve 
(Master of Health Administration – MHA), 
obhajoba magisterskej práce „Využitie 
verejného zdravotníctva a manažmentu 
periférnej gynekologickej ambulancie“ 

Ďalšie vzdelávanie   

Marec 2011 – ESTRO Brachytherapy course, 
Slovinsko 
 
Apríl 2011 – ESTRO Multidisciplinary course 
on breast cancer, Švajčiarsko 
 



Október 2014 - V.I.S.U.S kurz – Viena 
International School of 3D Ultrasonography, 
Slovensko 
 
November 2017 – Atestácia v odbore 7.1.9 
Gynekológia a pôrodníctvo, Slovensko 
 
November 2018 – LASTT/SUTT course – 
kurz laparoskopického šitia, Rakúsko 
 
Marec 2019 – Praktický kurz – základní 
a konziliární ultrazvukové vyšetření 
v těhotenství, Česká Republika  

Priebeh zamestnaní   

 09/2009 – 10/2011 – Oddelenie radiačnej 
a klinickej onkológie, Východoslovenský 
onkologický ústav, a.s., sekundárny lekár 
 
11/2011 – 09/2012 – II. Gynekologicko – 
pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP Košice, 
asistent, externý doktorand 
 
10/2012 – 09/2015 – Gynekologicko – 
pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP Košice, 
pracovisko Rastislavova 43, asistent, externý 
doktorand 
 
10/2015 – súčasnosť - Gynekologicko – 
pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP Košice, 
pracovisko Rastislavova 43, odborný asistent 
 
02/2016 – súčasnosť – GPO, neštátna 
ambulancia Gynekológia, pôrodníctvo, 
onkogynekológia 

Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety)   

November 2011 – súčasnosť, Gynekologicko 
– pôrodnícka klinika UPJŠ LF a UNLP 
Košice, pracovisko Rastislavova 43, odborný 
asistent 
 
Gynekológia a pôrodníctvo 1, 2, 3 (5. a 6. rok 
štúdia) a Gynecology and obstetrics 1, 2, 3 (5. 
a 6. rok štúdia) : vedenie praktických cvičení 
a prednášok z vybraných kapitol, skúšanie 
študentov doktorského programu Všeobecné 
lekárstvo a General medicine v slovenskom 
a anglickom jazyku 
 
Odborná prax z gynekológie a pôrodníctva 
a Clerkship Gynecology and Obstetrics (5. rok 
štúdia) – vedenie odbornej praxe študentov 



doktorského programu Všeobecné lekárstvo, 
General medicine a študentov výmenných 
stáží v slovenskom a anglickom jazyku 
 
Gynekológia a Gynecology (4. rok štúdia): 
vedenie cvičení a prednášok z vybraných 
kapitol programu Zubné lekárstvo a Dental 
medicine v slovenskom a anglickom jazyku  
 
Od roku 2018 – člen skúšobnej komisie štátnej 
skúšky z Gynekológie a pôrodníctva 
a Gynecology and Obstetrics doktorského 
programu Všeobecné lekárstvo a General 
medicine  
 
Vedenie diplomových prác pre doktorské 
programy Všeobecné lekárstvo, General 
medicine – vedúci 15 úspešne obhájených prác 
 
Oponentúry diplomových prác pre doktorské 
programy Všeobecné lekárstvo, General 
medicine – 13 oponentských posudkov 
 
2012/2013 - vedenie študentov v rámci 
študentskej vedeckej a odbornej činnosti 
(ŠVOČ): téma práce „Does the onkomarker 
CA-125 correlate with endometriosis?  

Odborné alebo umelecké zameranie   

Gynekológia a pôrodníctvo 
 
Členstvá: 
Slovenská lekárska komora 
Slovenská gynekologicko – pôrodnícka 
spoločnosť 
European academy of gynaecological surgery 
Edumed n.o. – predseda správnej rady 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) a 
začlenenia 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  

AAA – Vedecké monografie vydané 
v zahraničných vydavateľstvách                   2 
 
ACC – Kapitoly vo vysokoškolských 
učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách                                            1  
 
ADC - Vedecké práce v zahraničných 
karentovaných časopisoch                          14 
 
ADD - Vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch                            1 
 



ADE - Vedecké práce v ostatných 
zahraničných časopisoch                              3 
 
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich 
časopisoch                                                  12 
 
ADM - Vedecké práce v zahraničných 
časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS                   1 
 
AEC - Vedecké práce v zahraničných 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách                                                2 
 
AED - Vedecké práce v domácich 
recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách                                                6 
 
AEG - Abstrakty vedeckých prác v 
zahraničných karentovaných časopisoch     9 
 
AFC - Publikované príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách       2 
 
AFD - Publikované príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách                              5 
 
AFF - Abstrakty pozvaných príspevkov z 
domácich vedeckých konferencií                  1 
 
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných 
vedeckých konferencií                                 30 
 
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich 
vedeckých konferencií                                 10 
 
BCI – Skriptá a učebné texty (3,78 AH)        1 
 
BDE - Odborné práce v ostatných 
zahraničných časopisoch                              1 
 
BDF - Odborné práce v ostatných domácich 
časopisoch                                                    4 
 
BEE - Odborné práce v zahraničných 
zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)                                         1 
 
BFA - Abstrakty odborných prác zo 
zahraničných podujatí (konferencie...)          2 



 
DAI - Dizertačné a habilitačné práce            1 
 
GHG - Práce zverejnené spôsobom 
umožňujúcim hromadný prístup                  20 
 
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré 
nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií                           4 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu   
Citácie prác spolu: 65 
Citácie v databázach WoS a Scopus: 62 

Počet diplomantov: školených   
                                ukončených  
(neplatí pre habilitačné konanie) 

 
15 

Téma habilitačnej prednášky   Endometrióza. 

Vedecká rada fakulty, ktorá rozhodovala o 
návrhu na vymenovanie za docenta  

 Vedecká rada LF UPJŠ 

Návrh na vymenovanie za docenta v odbore  
Habilitačného a inauguračného konania 
GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO 
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MUDr. Ján Varga, PhD., MHA. 
Gynekologicko – pôrodnícka klinika UPJŠ LF 
a UN LP 
Pracovisko Rastislavova 43 
041 90 Košice 
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