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Doc. MUDr. Milan Luliak PhD predložil inauguračný spis pre vymenúvacie konanie na profesora v 

študijnom odbore 7. 4. 2. Verejné zdravotníctvo na VŠZaSP Sv.Alžbety v Bratislave, ktorý je v súlade so 

zákonom stanovenými kritériami a smernicou pre zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, ktorú 

schválila Vedecká rada VŠZaSP sv.Alžbety v Bratislave. 

 

Uchádzač doc. MUDr. Milan Luliak  PhD predložil spis so zameraním na  plnenie požadovaných kritérií pre 

inauguračné konanie. Oponent mal k dispozícii nasledujúce dokumenty : 

 

 Profesijný životopis  (3) 

 Sumárny prehľad pedagogickej činnosti (5) 

 Účasť na grantoch, projektoch a úlohách (6) 

 Zoznam pôvodných vedeckých, odborných prác, citácií a ohlasov (7) 

 Prehľad výsledkov vedeckej, školiacej činnosti doktorandov (8) 

 Prehľad plnenia kritérií pre začatie vymenúvacieho konania profesorov na Vysokej škole zdravotníctva  

a  sociálnej  práce sv.  Alžbety,  n. o. (9) 

 

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD ukončil vysokoškolské vzdelanie v odbore Všeobecné lekárstvo na LF UK 

v Martine v roku 1981. Titul PhD získal v odbore neurológia na LF UK v roku 1991 a docentúru 

obhájil  v roku 2011 na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislava. Zároveň 

v klinickej oblasti atestoval z neurológie (1987), následne v odboroch fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia (1991) a všeobecné lekárstvo (2004) na SZU Bratislava respektíve jej predchodcoch.  

 

Počas viac ako 30 ročnej  profesijnej kariéry spája skúsenosti v klinickej medicíne - v neurológii a liečebnej 

rehabilitácii s manažérskymi skúsenosťami na Ministerstve zdravotníctva SR ako aj pôsobením 

v medzinárodných farmaceutických firmách. Prínosom  pre rozvoj  zdravia verejnosti môže byť interdisciplinárne 

zameranie  kandidáta, v posledných rokoch opäť spájané s kontinuálnou pedagogickou činnosťou.  

 

 

Pedagogická činnosť v odbore zahŕňa pôsobenie  na LF v Martine (1981-1984), neskôr prednášal na TU FZaSP 

(1998- 2005) a na Univerzite sv Cyrila a Metoda v Trnave  (2012 – 2015). Od roku 2015 doteraz   pôsobí na VŠ 

sv Alžbety v Bratislave so zameraním na medicínsku problematiku ako aj zdravotnícke právo a manažment vo 



verejnom zdravotníctve. Pedagogickou činnosťou v trvaní viac ako 5 rokov nepretržite (2012-2019)  požiadavky 

v tejto oblasti uchádzač spĺňa.  

 

Vo vedeckej a publikačnej  činnosti  kandidát uvádza 131publikácií so solídnym ohlasom – 104  citácii - z toho 

indexové citácie SCI: 25 a v zahraničných časopisoch/monografiách: 7. Dokumentuje, že ako autor alebo 

spoluautor  publikoval 3 monografie - 2 v zahraničných vydavateľstvách. (Tu treba uviesť,  že vydavateľstvo 

v Keni môže byť predmetom diskusie u nezainteresovaných v rozvojovej pomoci ). Ďalej je autorom 5 učebníc a 3 

učebných textov.  

Vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných vo WoS al. Scopus uvádza 7 a v domácich časopisoch 

registrovaných vo WOS alebo Scopus 2, spolu 9. V prehľade vyžadovaných  kritérií  (9)  je  tu  uvedená  

požiadavka na 5 prác, to napĺňa.  

Publikačné kritéria  s  131 evidovanými záznamami uchádzač splnil. V oblasti monografii pre a pre učebné texty 

i prekročil.  

Uchádzač  tiež podrobne dokumentuje účasť v riešení  spolu 7 výskumných projektov základného, klinického 

vrátane clinical trials, tiež aj pedagogického zamerania (KEGA). Výstupy z projektov boli prezentované na 

medzinárodných i národných fórach. Celkovo príspevkov na konferenciách je viac ako 70.  

 

Pre  budovanie vedeckej  školy uchádzačom svedčí že  bol školiteľom 2 absolventov doktorandského štúdia  a 

v súčasnosti vedie 4  doktorandov. Je  členom  spoločnej odborovej komisie pre obhajoby doktorandských 

dizertačných prác na VŠ Z a SP Sv. Alžbety v Bratislave.  Tiež bol  oponentom habilitačných (1),  dizertačných 

prác (13)  a rigoróznych  prác (5).  

 

Záver 

 

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD, je odborníkom so širokým vedecko - odborným záberom a s dlhoročnými 

pedagogickými skúsenosťami. Oblasti, ktorým sa uchádzač venoval a venuje ako chronické civilizačné 

ochorenia, ich prevencia a  rizikové faktory  (obezita) i možnosti  rehabilitácie,  tiež otázky  manažmentu 

v zdravotníctve úzko súvisia s rozvojom moderného verejného zdravotníctva.  Je predpoklad,  že uchádzač 

naďalej bude prispievať k ich kultivovaniu.  

Po zhodnotení  predložených materiálov  k inauguračnému konaniu  môžem konštatovať že  

doc. MUDr. Milan Luliak, PhD spĺňa väčšinu z kritérií  definovaných pre zahájenie vymenúvacieho konania 

profesorov na  VŠ ZaSP sv.Alžbety v Bratislave. 

 

 

 

 

Prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc. MBA  

 

V Bratislave 19.9.2019 


