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     Na základe menovania jej spektability, dekana Lekárskej fakulty UK, pána  prof. MUDr. 
Juraj Šteňo, DrSc.,IFAANS, za oponenta odborného materiálu doc. MUDr. Dušana Hirjaka, 
PhD., docenta na Klinike ústnej - čeľustnej chirurgie LF UK a UNG v Bratislave, 
k vymenovaniu za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania zubné 
lekárstvo. 
     Posudzovanie, zaslaného odborného materiálu, som odborne posúdil na základe 
objektívnych skutočností s najväčšou zodpovednosťou ako prislúcha žiadosti a vyžiadania 
oponentského posudku. Odborný materiál mi bol zaslaný v hrebeňovej väzbe, a zároveň 
s materiálmi prislúchajúcimi  štandardom pre vykonanie oponentského posudku. Materiál 
obsahuje žiadosť o vymenovanie za profesora uchádzača  Dušana Hirjaka , doc. MUDr. ,PhD 
, a v žiadosti sa nachádzajú materiály detailne rozpracované od vysokoškolského vzdelávania, 
ďalších vzdelávaní , priebehu vzdelávania, priebehu pedagogickej činnosti, odborné 
a umelecké zameranie, publikačná činnosť vrátane rozsahu , ohlasy na vedeckú činnosť, počet 
doktorandov , téma inauguračnej prednášky. 
      
      Uchádzač sa narodil v Bratislave v roku  1957, štúdium v odbore stomatológia ukončil 
v roku 1981. V roku 2003 ukončil doktorandské štúdiu PhD. v odbore stomatológia. V roku 
2011 obhájil habilitačnú tému a na lekárskej fakulte v Košiciach, bol menovaný za docenta 
v odbore stomatológia. V roku 1985 vykonal , špecializačnú skúšku prvého stupňa v odbore 
„stomatológia“ , v  roku 1990 v odbore stomatologická chirurgia.  Priebeh zamestnania 
uvádza od roku 1981 FN, II. Stomatologická klinika, FN UK, FN Bratislava, od roku 2003 
lekárska fakulta UK a UNB klinika ústnej , čeľustnej a tvárovej chirurgie. Pracovný pomer 
trvá doposiaľ.  Pedagogický činnosť vykonával od roku  1985 až doposiaľ. Najprv 1985-2003 
na II stomatologickej Klinike FN UK Bratislava, a od roku 2003 na klinike ústnej, čeľustnej 
a tvárovej Klinike FN UK, FN BA. Zabezpečoval výučbový predmet dentoalveolárna 
a maxilofaciálna chirurgia. Jeho odborné zameranie bolo v tejto oblasti na špecifikáciu 
traumatológie a skeletu tváre, ortognátna chirurgia, a to vo výučbe pregraduálneho 
a postgraduálneho vzdelávania, je odborný garant v špecializačnom odbore“ maxilofaciálna 
chirurgia“ pre zdravotnícke profesie lekár a zubný lekár.  



Publikačnú činnosť dokumentuje  jednou vedeckou monografiou   v domácom vydavateľstve, 
jednu v zahraničných vydavateľstvách. Publikácia dokladuje na základe verifikácie knižničnej  
akademická knižnica lekárskej  Fakulty  UK výstup z univerzitnej databázy „EviPub“. 
Publikačnú činnosť má splnil podľa kritérií UK Bratislava. Štatistické ohlasy 198, z toho 145 
registrovaných citačných indexoch. Ďalej dokladuje stručné charakteristiky ku piatim 
najvýznamnejším vedeckým a odborným prácam.  
     Uchádzač absolvoval šesť prednášok v zahraničí na pozvanie, päť študijných a pracovných 
pobytov s prednáškami v zahraničí. Doposiaľ bol trikrát členom riešiteľského kolektívu  
vedeckých projektov. Získal ocenenia,  šesť z lekárskej fakulty,  a jeden od rektora UK 
Bratislava, tri medaile  slovenskej lekárskej spoločnosti. Svoje aktivity preukázal  redakčných 
a odborných spoločnostiach , v počte,  medzinárodne tri a  na Slovensku jeden. 
Ďalšej časti prezentuje dva vedecké články v zahraničnom karentovanom časopise. Súčasťou 
žiadosti je aj kniha  na tému „ zlomeniny kondylárneho výbežku sánky“ v počte 92 strán, 
ktorá je zaradená do kategórie ACB 01. 
 
     Vychádzajúc z celkového hodnotenia z predloženého materiálu ale aj s poznatkov ,ktoré 
som získal počas jeho aktivít na vedeckých odborných ale aj pedagogických aktivitách , činím 
záver nasledovne: 
 
 
ZÁVER  
 
     Uchádzač doc. MUDr. Dušan Hirjak PhD, je vysoko erudovaný docent v pedagogickej 
vedecko - výskumnej a odbornej činnosti, čoho dôkazom sú aj predložené materiály 
v žiadosti. 
Ako osobu ho  hodnotím za  aktívneho, húževnatého,  pracovitého odborníka, ktorý preukázal 
svoje vedomosti, nie len na pôde lekárskej fakulty a UN ale aj mimo územia Slovenska , ktoré 
sú dokladované spoločnými publikáciami a odbornými výstupmi, referátmi na vedeckých 
fórach. 
 
    Vychádzajúc z hore uvedených hodnotení odporúčam aby doc. MUDr. Dušan Hirjak PhD., 
pokračoval v ďalšej časti vymenovania za   profesora v odbore zubné lekárstvo.  
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