
V Bratislave, dňa 16.09.2019r.

Oponentský  posudok

k inauguračnému konaniu  doc. MUDr. Milana Luliaka, PhD.
 

Odbor:  7.4.2. Verejné zdravotníctvo

Meno kandidáta:    doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.

Oponent:    prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor,  (UR Rzeszów, Poľsko).

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave dňa  3.9.2019r.  som bol menovany za oponenta  doc. MUDr. Milana Luliaka, PhD.

Kandidát :  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  predložil všetky materiály požadované  Vyhláškou
MŠ  SR  č.  6/2005  Z.  z.  v  znení  zmeny  č.  457/2012  Z.  z.  o  postupe  získavania  vedecko-
pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, aj materiály v
súlade s kritériami VšZSP sv. Alžbety.

Na základe preštudovaných predložených materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu
stanovených kritérií  a konštatujem, že kandidát  doc.  MUDr. Milan Luliak,  PhD. požadované
kritériá na inauguráciu na profesora v odbore verejné zdravotníctvo  (Odbor: 7.4.2) spĺňa.

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  v rámci pedagogickej činnosti pôsobil 19 rokov pedagogickej
praxe :   od roku 1998-2005 – Trnavská univerzita,  FZSP,  Trnava;   a od roku 2012-2015 –
Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava.  Od roku 2015- doteraz  – Vysoká škola zdravotníctva
a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava. od 2011r.,  ako docent.
Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. v roku 2011 habilitoval na VŠ  Zdravotníctva a Sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave v odbore VZ.

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  má bohatú publikačnú činnosť.  Je autorou v 2 monografiách
(AAA) a 1 AAB monografia (3,7 AH) vydana na Slovensku.  Napísal 5 ACB učebnice, a 3  BCI
skriptá.    Publikačná  činnosť  doc.  MUDr.  Milana  Luliaka,  PhD. spolu:  131,  z  toho:   117
výstupov kategórie A;   12 prác v časopisoch s IF ≥ 0,50;   autor/spoluautor v 43  zahraničných
publikáciách, prvý autor v 39 publikáciách.

Kvalitu  jej  publikačnej  aktivity  dokladuje ich vysoká citovanosť.   Má  104 ohlasov (citácií),
z toho 25 registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS.

Kandidát  doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. má aktívnou účasť na  70 vedeckých a odborných
podujatiach, z toho 18 v zahraničí.  Vedenie sekcie na medzinárodnej konferencie:  3x,  Člen



organizačného  výboru  medzinárodnej  konferencie:  4x,   Pozvané  prednášky  na  zahraničných
konferenciách: 7x,  Pozvané prednášky na domácich konferenciách: 12x.

Doc.  MUDr.  Milan  Luliak,  PhD.   bol  členom  spoločnej  odborovej  komisie  pre  obhajoby
doktorandských dizertačných prác (PhD.) vo verejnom zdravotníctve .  
Vypracoval  :  Recenzie  2  vedeckých  publikácií  a  Oponentúry:  1  habilitácia,  13  dizertácií,  5
rigoróz.

Bol riešiteľkou 5 výskumných projektov, z toho 1 zahraničný a 1 cudzojazyčný :  Mechanizmy
respiračných reflexov a ich ovplyvnenie:  čiastková úloha základného výskumu č. VII-4-4/02;
Automatické vyhodnocovanie niektorých respiračných parametrov:  cieľový projekt čiastkovej
úlohy ŠPZV č. VII-4-4/02;  Epidemiologický výskum cievnych mozgových príhodod v regióne
Turiec;   KEGA  č.  102  UK-4/2012  anglická  učebnica  neurológie  pre  študentov  medicíny;
Operační program pro vzdělávání a konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.4.00/17.0039.  Vytvoření
sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu.  

Doc. MUDr.  Milan Luliak, PhD.   je členou viacerých vedeckých rád, odborných spoločností,
Riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov Ministerstva zdravotníctva SR 1994-1995;  Medicínsky
riaditeľ sanofi 1995-2011;  Riaditeľ IFBLR Piešťany 2014-2015;  Národný štipendijný program
SAIA: člen výberovej komisie 2014-2016 (171 hodnotení.   Študijné pobyty v zahraničí: 5x

ZÁVER A ZHODNOTENIE INAUGURAČNÉHO SPISU

Na základe predložených dokumentov  doc. MUDr.  Milan Luliak, PhD.  spĺňa všetky kritériá
potrebné na vymenovanie za profesora vo vednom odbore 7.4.2 verejné zdravotníctvo.

Odporúčam inauguračnej komisii udeliť doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  pedagogickú hodnosť
profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.

prof. Dr. hab. Jan Antoni Rutowski, Doktor   v. r.

LF, Univerzita Rzeszowska (UR), v Rzeszowie, Poľsko


