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Oponentský posudok inauguračného spisu k návrhu na vymenovanie doc. MUDr. Marek Lacka, 

PhD. za profesora v odbore chirurgia 

 

Na základe menovania za oponenta inauguračného spisu predsedom VR UPJŠ LF prof.MUDr. 

Danielom Pellom PhD som vypracoval nasledujúci posudok. 

So záujmom som preštudoval  inauguračný spis doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD.  

Inauguračný spis  obsahuje štruktúrovaný životopis, charakteristiku pedagogickej, vedeckovýskumnej 

a tvorivej činnosti a výtlačky najvýznamnejších publikačných výstupov. 

Predkladám nasledovné hodnotenie: 

 

Odborné predpoklady 

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. obhájil akademický titul PhD. v roku 2011 po absolvovaní externej 

formy doktorandského štúdia v odbore chirurgia na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, kde 

taktiež v roku 2018 habilitoval v odbore chirurgia. Na SZU v Bratislave získal v roku 2003 špecializáciu 

1. stupňa v odbore ortopédia, špecializáciu 2. stupňa v odbore ortopédia získal v roku 2006. V roku 2015 

úspešne ukončil štúdium na LF UPJŠ v Košiciach v špecializačnom v odbore Zdravotnícky manažment 

a financovanie.  

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. pracuje ako uznávaný slovenský ortopéd na Klinike ortopédie a 

traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Od 

roku 2019 je prednostom tejto kliniky. Pod jeho vedením klinika poskytuje kvalitnú komplexnú liečebnú 

starostlivosť pri ochoreniach a úrazoch pohybového aparátu u detí a dospelých. 



Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. spĺňa odborné a kvalifikačné predpoklady pre udelenie titulu 

profesor v odbore chirurgia. 

 

Pedagogická aktivita 

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. vykonáva komplexnú pedagogickú činnosť od roku 2005, odkedy 

pôsobil ako odborný asistent na Klinike ortopédie a traumatológie pohybového ústrojenstva LF UPJŠ. 

Od roku 2018 pracuje ako pedagóg na funkčnom mieste docent. Bol školiteľom jedného doktoranda, 

ktorý úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore chirurgia na LF UPJŠ v Košiciach. Aktuálne školí 

ďalších 4 doktorandov, pričom jeden z nich je po absolvovaní dizertačnej skúšky. Bol vedúcim 

a oponentom viacerých diplomových prác študentov LF UPJŠ v Košiciach. Oponoval 4 dizertačné 

a jednu habilitačnú prácu. Pôsobí ako člen vo viacerých komisiách pre pedagogickú činnosť: Skúšobná 

a hodnotiaca komisia obhajoby diplomových prác študentov odboru Všeobecné lekárstvo, Skúšobná 

komisia pre štátnu záverečnú skúšku z predmetu chirurgia pre študentov všeobecného a zubného 

lekárstva v slovenskom a anglickom jazyku, Rada pre študijný program chirurgia III. stupňa štúdia na 

LF UPJŠ v Košiciach a Skúšobná komisia pre špecializačnú skúšku v odbore ortopédia na Univerzite 

Komenského v Bratislave. 

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. je autorom kapitoly v 2 vysokoškolských učebniciach, spoluautor 

jednej vysokoškolskej učebnice a spoluautor jedných vysokoškolských skrípt so súhrnným rozsahom 

5,64 autorských hárkov.  

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD.  spĺňa pedagogické kritéria pre  udelenie titulu profesor v odbore 

chirurgia. 

 

 

Vedeckovýskumná aktivita 

Vedecká aktivita doc. MUDr. Mareka Lacka, PhD. je cielená do nasledujúcich oblastí ortopédie: 

využitie metód regeneratívnej medicíny a bunkovej terapie v liečbe muskuloskeletálnych ochorení, 

inovácia operačných postupov v kĺbovej endoprotetike a manažment osteoporózy a jej komplikácií. 

Podieľal sa na riešení 6 vedecko-výskumných projektov národných grantových agentúr (1x APVV, 5x 

VEGA). Bol zodpovedným riešiteľom 2 grantových projektoch VEGA. Výsledky tejto 

vedeckovýskumnej činnosti boli publikované v monografiách, viacerých karentovaných a ostatných 

recenzovaných zahraničných a domácich časopisov s početnými ohlasmi. Riešená vedecká aktivita bola 

prezentovaná na viacerých zahraničných medzinárodných a národných vedeckých konferenciách.  



Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. spĺňa vedeckovýskumné kritéria pre  udelenie titulu profesor 

v odbore chirurgia. 

 

Publikačná aktivita a ohlasy 

Podľa predloženého inauguračného spisu je doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. spoluautorom 2 vedeckých 

monografií, autorom kapitoly vo vedeckej monografii, ďalej je autorom alebo spoluautorom celkovo 48 

pôvodných vedeckých prác a 49 ostatných publikačných výstupov. Z uvedeného počtu je prvým 

autorom celkovo 20 vedeckých prác (9 s prideleným IF). Sumárna hodnota IF vedeckých prác, v ktorých 

je prvým alebo korešpondujúcim autorom je 12,279. Na publikované práce je evidovaných celkov 331 

ohlasov, vrátane 301 ohlasov zaznamenaných v citačných databázach Scopus alebo Web of Science. 

Uvedená publikačná aktivita je dostatočná, poukazuje na schopnosť uchádzača publikačne prezentovať 

výsledky svojej vedeckovýskumnej a liečebno-preventívnej činnosti. Rozsah ohlasov svedčí o význame 

jeho publikačnej aktivity pri formovaní nasledovnej vedeckovýskumnej aktivity a konsenzov pre 

klinickú prax. 

Doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. spĺňa publikačné  kritéria a kritéria ohlasov na publikácie pre  

udelenie titulu profesor v odbore chirurgia. 

 

Záverečné hodnotenie 

Po zhodnotení inauguračného spisu konštatujem, že doc. MUDr. Marek Lacko, PhD. spĺňa všetky 

požadované kritéria Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach pre  udelenie titulu 

profesor v odbore chirurgia. 
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      Prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc. 


