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habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  
MUDr. RNDr. Lukáša Vargu, PhD za docenta v odbore otorinolaryngológia. 

 
 
Podľa vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda Vedeckej rady LF 
UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., so súhlasom Vedeckej rady LF UK 
v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
Predseda:  prof. MUDr. Milan Profant, CSc.                   -    LF UK Bratislava 
Členovia:   doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof. -    LF SZU Bratislava 

       prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH      -    LF UPJŠ Košice 
   
Dňa 29.9.2022 v prítomnosti členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce sa 
konala verejná habilitačná prednáška: 
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., odborný asistent na Klinike otorinolaryngológie 
a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave: „Vplyv etiológie hluchoty na výsledky 
kochleárnej implantácie.“ (odbor habilitačného a inauguračného konania 
otorinolaryngológia), 
Habilitačnú prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
 
Prof. MUDr. Ingrid Brucknerová, PhD. 
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc. MPH 
Prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 
Prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. 
Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD. 
 
Hodnotenie prednášky: Téma prednášky je veľmi aktuálna, zachytáva recentný vývoj 
poznatkov o etiológii hluchoty a ich dopad na rehabilitáciu porúch sluchu. Prednáška bola 
zrozumiteľne postavená, správne štruktúrovaná, grafické spracovanie vrátane obrazových 
súborov bolo na vysokej úrovni. Prednáška dokumentovala pedagogickú vyspelosť 
uchádzača. 
Po prednáške bola otvorená verejná diskusia. Prof. Valkovič sa pýtal na charakteristiku 
priaznivého a nepriaznivého kandidáta na KI. Doc. Doležal sa pýtal na možnosti genetického 
vyšetrenia a jeho dostupnosť. Prof.Šteňo sa pýtal na výkon pacientov po KI pri osifikovanej 
kochley a na možnosť kmeňovej implantácie u detí. Prof. Stanko sa pýtal na súvislosť 
syndrómových porúch sluchu s poškodením temporomandibulárneho kĺbu. Prof. Profant sa 
pýtal na možnosti genetického a CMV skríningu u novorodencov. Prof. Varga sa pýtal na 
prácu s hnedým tukom a jeho výskyt v dospelej populácii. Kandidát odpovedal fundovane na 
všetky otázky v diskusii. 
 
Po habilitačnej prednáške sa na pôde Vedeckej rady LFUK uskutočnila obhajoba habilitačnej 
práce na tému:  
Hereditárne poruchy sluchu na Slovensku: Genotypy, fenotypy, vplyv na rehabilitáciu 
Prof. MUDr. Viktor Chrobok, PhD. (LF UK Hradec Králove):   
vo svojom posudku uvádza formálne a odborné hodnotenie práce MUDr. Vargu. Výber témy, 
jej spracovanie a dosiahnuté výsledky svedčia jednoznačne o dobrej orientácii autora v danej 
problematike a v niektorých bodoch prinášajú nové originálne poznatky. Habilitačná práca 
spĺňa požadované kritériá a hodnotí ju veľmi vysoko. Rieši aktuálnu tému, prináša originálne 
výsledky. Odporúča prácu prijať v predloženej podobe a na jej základe odporúča udeliť titul 
docent pre odbor otorinolaryngológia. 



Prof. MUDre. Ivo Šlapák, CSc. (LFMU Brno):  
Hodnotí habilitačnú prácu pozitívne. Autor zhrnul výsledky veľmi kvalitného výskumu, 
obohacujúceho novými poznatkami nielen našu, ale aj svetovú literatúru. Vyzdvihuje, že 
autor spolupracuje s mnohými renomovanými pracoviskami. Práca je veľmi prehľadne 
spracovaná, s dokonalým členením. K práci nemá pripomienky a konštatuje, že predložená 
práca MUDr. RNDr. Lukáša Vargu, PhD v plnej miere spĺňa podmienky stanovené na 
habilitačný spis a odporúča jej prijatie k obhajobe a udelenie titulu docent v zmysle platných 
predpisov.  
Doc. MUDr. Karol Zeleník, PhD. (FN a LFOU Ostrava):  
Hodnotí pozitívne veľmi kvalitné spracovanie habilitačnej práce Dr. Vargu. Pozitívne 
hodnotí najmä nové vedecké výsledky, aplikovateľné nielen v rámci Slovenska, ale 
i v medzinárodnej perspektíve, doložené celou radou publikácií v časopisoch s IF. Oceňuje 
schopnosť autora pracovať v medziodborovom tíme a komunikovať s vedcami v zahraničí. 
Práca dokumentuje výbornú vedecko-výskumnú erudíciu autora a spĺňa požadované kritériá 
kladené na tento druh vedeckých prác. Odporúča, po úspešnej obhajobe, MUDr. RNDr. 
Lukášovi Vargovi PhD. udeliť vedecko-pedagogický titul docent. 
 
V diskusii k habilitačnej prednáške a k habilitačnej práci dr. Varga odpovedal na otázky 
oponentov, prof. Podracká sa pýtala na kolagénové gény v súvislosti s Alportovým  
syndrómom, Prof. Benetin na mitochondriálne choroby. 
 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia 
habilitačnej prednášky  a posudkov habilitačnej práce ako  aj rozhovoru s uchádzačom 
dospela k nasledovnému stanovisku: 
 
Biografia: 
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD., narodený v r. 1982 v Bratislave, absolvoval Gymnázium 
A.Bernoláka v Senci. Štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave ukončil v r. 2006, 
následne štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave v r.2009. V r. 2013 ukončil denné 
doktorandské štúdium v odbore otorinolaryngológia na LF UK v Bratislave a v r. 2015 získal 
špecializáciu v odbore otorinolaryngológia na LF UK v Bratislave. Od roku 2009 doteraz 
pracuje na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB Bratislava ako 
sekundárny lekár a odborný asistent. Súčasne pôsobí v Biomedicínskom centre SAV ako 
samostatný vedecký pracovník. Absolvoval krátkodobý zahraničný študijný pobyt na 
University College London vo Veľkej Británii. Klinicky sa zameriava najmä na oblasť 
otológie, vrátane implantačnej otochirurgie. Je ženatý, má 3 deti. 
 
Pracovné zaradenia:  
Lekárska fakulta UK, Bratislava – 2013-doteraz (odborný asistent) 
DIABGENE, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava (aktuálne: samostatný vedecký 
pracovník)  2011-doteraz 
Univerzitná nemocnica Bratislava 2009-doteraz (sekundárny lekár, špecialista) 
  
Prehľad pedagogickej činnosti: 
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava (pomocná vedecká sila/doktorand) 2005-2009 
                               
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB (aktuálna pozícia: 
odborný asistent)  2009-doteraz, predmet: Otorinolaryngológia.  
Je školiteľom 2 doktorandov. Je členom lektorského zboru a skúšobných komisií pre 
špecializačné štúdium v odboroch Otorinolaryngológia a Foniatria.                                      
 



Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:  
MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti zameriava na 
otológiu a v spolupráci s Biomedicínskym centrom SAV (Laboratórium Diabgene) sa venuje  
najmä otogenetike, ale tiež termogenéze v hnedom tuku u človeka a fyziológii kostrového 
svalového tkaniva. Jeho publikačná činnosť obsahuje 159 záznamov. Z celkového počtu 45 
vedeckých publikácií in extenso je 18 v časopisoch s IF s kumulatívnym IF 84,63. Je autorom 
alebo spoluautorom 2x VŠ učebnice a 1x monografie. Bol riešiteľom početných grantových 
projektov (17), aktuálne je zodpovedným riešiteľom grantu VEGA a spoluriešiteľom 2 
APVV projektov.   
  
Štatistika ohlasov: 
Na práce Dr. L. Vargu je evidovaných 306 citačných ohlasov, z toho 275 registrovaných 
v citačných indexoch.   
 
Záver: 
 
MUDr. Lukáš Varga, PhD.je uznávaným odborníkom s prínosom pre rozvoj 
otorinolaryngológie.  Je vedeckou osobnosťou, dosiahol výsledky, ktoré publikoval 
v rôznych vedeckých časopisoch v zahraničí i doma.  
Komisia konštatuje, že MUDr. Lukáš Varga, PhD. spĺňa požiadavky, ktoré LF UK 
v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu docent 
v odbore otorinolaryngológia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              prof. MUDr. Milan Profant, CSc. 
                                                predseda habilitačnej komisie 
 
 
 
 
 
 
 
doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.        prof. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc., MPH 
    člen habilitačnej komisie                                    člen habilitačnej komisie  
                                                                                          


