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                                                            Z á z n a m 

habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  
MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA, za docenta v  odbore habilitačného 

a inauguračného konania zubné lekárstvo 
 

 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ 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., IFAANS so súhlasom Vedeckej rady 
LF UK v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
Predseda:  prof. MUDr. Peter Stanko, PhD. – Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety 
v Bratislave – zamestnanec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.                 
Členovia:   doc. MUDr. Oliver Bulík, Ph.D.  – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
Lékařská fakulta Masarykovej Univerzity a Fakultní nemocnice Brno 
                   doc. MUDr. et MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.  – Stomatologická klinika, 
Lékařská fakulta Masarykovej Univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno       
   

Dňa 28. apríla 2022 sa konala verejná habilitačná prednáška formou online MUDr. 
Andreja  Thurzu, PhD., MPH, MHA na tému „3D diagnostika tváre a úsmevu ako základ 
tvárou riadeného plánovania  liečby – Facially driven orthodontics“. Habilitačnú 
prednášku posudzovali členovia Vedeckej rady LFUK: 
prof. MUDr. Andrej Dukát, PhD. 
doc. MUDr. Dušan Hirjak, PhD.                           
doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.                           
prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. 
 
Počas diskusie k habilitačnej prednáške vystúpili doc. Kubíková, doc. Vitovič, prof. Varga, 
dekan prof. Šteňo a doc. Celec. V písomnom hodnotení určení hodnotitelia vyzdvihli, že 
autor prezentoval najnovšie poznatky a výsledky rozsiahleho výskumu pútavo a na vysokej 
didaktickej úrovni. Prednáška sa vyznačovala precíznym spracovaním, výbornou grafickou 
úpravou, jasnosťou a zrozumiteľnosťou a výbornou prezentáciou. Zrozumiteľný prednes 
potvrdil pedagogické schopnosti, spôsobilosť, zručnosti a skúsenosti autora.  
 
Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce formou online na tému: 
„Digitalizácia, umelá inteligencia a 3D tlač v ortodoncii “. 
 
Oponentmi habilitačnej práce boli: 
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. - Stomatologická klinika I. Lékařská fakulta  
Univerzita Karlova a Všeobecní fakultní nemocnice Praha 
doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH - Klinika stomatológie a maxilofaciálnej 
chirurgie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice 
v Martine – zamestnanec Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine                  
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. - Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, 
Lékařská fakulta Palackého Univerzity a Fakultní nemocnice Olomouc. 
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Stanovisko oponentov habilitačnej práce - výber z oponentských posudkov: 
 
prof. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D., (1. LF UK Praha):  
Habilitační práci hodnotím jako excelentní. Svou originalitou, komplexností pohledu na 
danou problematiku, náplní a rozsahem plně splňuje podmínky kladené Zákonem o vysokých 
školách a předpisy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě na habilitační 
řízení. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH., MHA.  svou předloženou habilitační prací i 
ostatní publikační aktivitou jednoznačně prokázal, že je schopen samostatné špičkové 
vědecké práce a má také nadání vést vědecký tým. Proto, na základě toho, DOPORUČUJI 
přijmout předloženou habilitační práci jako podklad k dalšímu habilitačnímu řízení a po jeho 
úspěšného dokončení pak DOPORUČUJI jmenování MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, 
MHA docentem v oboru Zubní lékařství.   

 
 doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH (JLF UK v Martine): 
V posudku sa uvádza, že predložená habilitačná práca MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH., 
MHA zodpovedá svojím rozsahom a obsahom nárokom kladeným na habilitačnú prácu a 
ustanoveniam Zákona o vysokých školách a habilitačných konaniach platných na Lekárskej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je pôvodná a komplexne spracovaná, 
poukazuje na vynikajúce vedecké a pedagogické schopnosti habilitanta. Na základe vyššie 
uvedeného ODPORÚČAM prijať prácu ako podklad pre habilitačné konanie a na jeho 
základe ODPORÚČAM menovanie MUDr. Andreja Thurza, PhD., MPH, MHA za docenta v 
odbore zubné lekárstvo.   
 
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (LF PU Olomouc): 
Mohu konstatovat, že MUDr. Andrej Thurzo, Ph.D., MPH., MHA splnil požadavky kladené 
na habilitační práci v oboru „zubné lekárstvo“. Proto doporučuji vědecké radě lékařské 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě přijmout předloženou habilitační práci k 
obhajobě a navrhuji udělení akademického titulu docent v oboru zubní lékařství.      
 
Na záver obhajoby MUDr. A. Thurzo pohotovo odpovedal na všetky otázky a pripomienky 
oponentov, ktorí boli s odpoveďami mimoriadne spokojní. V diskusii vystúpil dekan prof. 
Šteňo a prof. Ostatníková. 
 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo online neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia prednášky  
a posudkov verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce dospela 
k nasledovnému stanovisku: 
 
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, ukončil Lekársku fakultu LF UK v Bratislave v odbore 
zubné lekárstvo v r. 2006 a bol mu udelený titul MUDr. V r. 2011 mu bol udelený titul PhD. 
v odbore zubné lekárstvo. Absolvoval špecializačné štúdium v odbore stomatológia 1. stupeň 
(SZU 2009), špecializáciu v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia (SZU 2012), odborník 
na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health - MPH, SZU 2013) a Master 
of Health Administration (MHA, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 
2014).  
 
Pracovné zaradenia:  
Od roku 2006 pracoval na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave ako odborný  
asistent v plnom úväzku ustanoveného týždenného pracovného času, a od decembra 2018 aj 
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ako odborný asistent na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK 
v čiastočnom úväzku, čo trvá doteraz.    
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
V rámci pregraduálneho štúdia sa zúčastňoval a zúčastňuje všetkých druhov pedagogickej 
činnosti v predmetoch Čeľustná ortopédia 1, 2, 3, 4, 5 pre študentov študijného programu 
zubné lekárstvo. Pre študentov študijného programu všeobecné lekárstvo v 4. ročníku 
prednáša a vedie praktické cvičenia v predmete Zubné lekárstvo.  Je členom skúšobnej 
komisie pre štátnu skúšku z predmetu Ortopedické zubné lekárstvo. Je členom komisie pre 
obhajobu diplomových prác z čeľustnej ortopédie v slovenskom aj anglickom jazyku. Je 
garantom predmetu Moderná diagnostika, simulácie a 3D tlač v zubnom lekárstve pre tretí 
ročník zubného lekárstva.  
 
Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:  
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA sa vo svojej vedeckej činnosti zaoberá širokou 
problematikou diagnostiky, liečby a prevencie v čeľustnej ortopédii. Podľa štatistiky 
publikačnej činnosti vypracovanej Akademickou knižnicou LF UK v Bratislava spĺňa 
podmienky pre habilitačné konanie – je autorom/spoluautorom 41 vedeckých publikácií in 
extenso, v 18 publikáciách je prvým autorom. Má 3 publikované práce s IF ≥ 0,5, v ktorých  
je prvým autorom. Kumulatívny index dosahuje hodnotu 13,94. 
Je autorom resp. spoluautorom 2 VŠ učebníc. Má evidovaných spolu 88 ohlasov, z toho 72 
citácií je registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.   
Bol spoluriešiteľom 5 grantov (VEGA, KEGA, APVV, MZ SR, WHO) a riešiteľom 2 
grantov UK. Aktívne sa zúčastňuje na mnohých európskych a svetových vedeckých 
podujatiach a kongresoch. 
Ostatné činnosti: 
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA absolvoval mnohé zahraničné stáže a študijné 
pobyty, napr. vo Veľkej Británii (2008), v USA (2009), v Taliansku (2011) a získané 
poznatky odovzdáva študentom a domácej odbornej verejnosti.  
 
Uskutočnilo sa tajné hlasovanie online za účasti troch členov komisie a troch oponentov. 
Záver odporučiť Vedeckej rade LF UK schváliť návrh na udelenie vedecko-pedagogického 
titulu docent bol prijatý jednomyseľne šiestimi hlasmi.  
 
Záver: 
MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA, je uznávaným odborníkom v odbore zubné 
lekárstvo s činnosťou v čeľustnej ortopédie. Od začiatku pôsobenia na  
LF UK vykonáva komplexnú a kontinuálnu pedagogickú činnosť predovšetkým 
v pregraduálnom štúdiu. Publikačná činnosť svedčí o jej rozsiahlom prehľade v odbore a tiež 
o významnej interdisciplinárnej spolupráci.  
Komisia konštatuje, že MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA spĺňa požiadavky, ktoré 
LF UK v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne  odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu 
docent v odbore zubné lekárstvo. 
                                                
                                                  ..........................................................                                                                              
                                                          prof. MUDr. Peter Stanko, PhD.  
                                                            predseda habilitačnej komisie  
 
doc. MUDr. Oliver Bulík, Ph.D.              doc. MUDr. et MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D. 
     člen habilitačnej komisie                                členka habilitačnej komisie 
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