
Oponentský posudok k inauguračnému konaniu 

doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD., docenta na Klinike ortopédie a traumatológie 

pohybového ústrojenstva UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulty a UN LP,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania chirurgia  

 

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD, narodený v roku 1974 v Košiciach, patrí medzi významnú 

generáciu slovenských ortopédov. Jeho pracovné pôsobenie je na fakulte v Košiciach, v pozícii 

docenta a prednostu Kliniky ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UJPŠ a UN 

LP Košice. Inauguračný spis obsahuje podrobný súhrn aktivít, ktoré podmienili úspešné začatie 

inauguračného konania. 

 

Odborná zdatnosť doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. je všeobecne známa. Absolvoval viaceré 

študijné pobyty v zahraničí, atestoval z ortopédie I. stupňa, špecializačnom odbore ortopédia, 

tiež získal špecializáciu v špecializačnom odbore Zdravotnícky manažment a financovanie.  

V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium PhD., v roku 2018 úspešne habilitoval. 

Okrem celej škály ortopedickej chirurgie sa hlavne zameral na primárnu a revíznu kĺbovú 

endoprotetiku, využíva metódy regeneratívnej medicíny a bunkovej terapie v liečbe 

muskuloskeletálnych ochorení a venuje sa manažmentu osteoporózy a jej komplikáciám. 

Aktívne pracuje v ortopedických odborných spoločnostiach. Pri operačnom výkone je známy 

svojou zručnosťou a rozvahou pri riešení komplikovaných operácií. 

 

Vo vedecko-výskumnej činnosti doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. ho  prezentuje bohatá 

publikačná a prednášková aktivita.  

Scientometricky spĺňa požiadavky kladené na vedecko-pedagogické hodnosti profesora. 

Citačný ohlas podľa SCI , WoS a Scopusu výrazne prevyšuje požadované kritériá na vedeckú 

prácu. So spolupracovníkmi bol spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh. Jeho 

publikované práce svedčia o mimoriadnom širokom zábere vedecko-výskumnej činnosti.  

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. sa osvedčil aj ako pedagóg, systematicky sa venuje 

pregraduálnej pedagogike na LF, vychoval jedného doktoranda a pracuje s ďalšími štyrmi. 

Vedie výuku medikov v celom rozsahu. Angažuje sa aj v neinštitucionálnom vzdelávaní v rámci 

odbornej spoločnosti, spoluprácou so zahraničnými ortopédmi, prispieva k medzinárodnej 

spolupráci. 

 



Záver: doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor  

spĺňa kvalifikačne vedecko – výskumné a pedagogické podmienky nevyhnutné pre udelenie 

vedecko-pedagogickej hodnosti profesor v odbore habilitačného a inauguračného konania 

Chirurgia.  

Na základe vyhodnotenia inauguračného spisu a informácií z odborných kruhov som dospela 

k názoru, že doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. je v slovenskej ortopedickej spoločnosti uznávaná 

vedecká osobnosť. Doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. si vážim ako organizačne mimoriadne 

schopného popredného odborníka v ortopédii, výborného pedagóga, erudovaného vedecko-

výskumného pracovníka a ako vynikajúceho operatéra. Je vyhranenou a uznávanou 

osobnosťou, preto odporúčam jeho vymenovanie za profesora v odbore habilitačného 

a inauguračného konania Chirurgia. 

 

 

prof. MUDr. Jana Kaťuchová, PhD., MBA 

I. chirurgická klinika UPJŠ LF a UNP 

 

V Košiciach, 28.03.2022 


