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Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD  predložil materiál na vymenovacie konanie na profesora.   

 

Vzdelanie:  
 

Inaugurant, doc. MUDr. Milan Luliak, PhD, ukončil v r. 1981 vysokoškolské studium na LF 

v Martine, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 2001 získal na LF UK V Bratislave 

vedecko.akademickú hodnosť PhD v odbore neurológia a v r. 2011 úspešne obhájil habilitačnú 

prácu na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave v odbore Verejné zdravotnictvo. V r. 1987 získal 

atestáciu v odbore neurológia v Bratislave, v r. 1991 atestáciu v odbore fyziatria, balneológia a 

liečebná rehabilitácia, obe na Inštitúte vzdelávania lekárov a farmaceutov a v r. 2004 atestáciu 

v odbore všeobecné lekárstvo na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave. 

Svoje vzdelanie priebežne dopĺňal o poznatky z viacerých pobytov a tréningov v zahraničí.  

 

 

 

Pedagogická činnosť: 

 

Pedagogicky pôsobil v rokoch 1993 – 2003 na Inštitúte ďalšieho vzdelávania lekárov a 

farmaceutov v Bratislave (neurorehabilitácia),  v rokoch 1998 – 2005 na Trnavskej univerzite, 

FZSP v Trnave (neurofyziológia), v rokoch 2012 – 2015 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave (fyziológia, patofyziológia, demografia, zdravotnícke práco, klinická medicína, 

neurológia, preventivná medicína) a od r. 2015 doteraz pôsobí na VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave (fyziológia, patologická fyziológia, neurológia, telovýchovné lekárstvo, 

zdravotnícke právo, administrácia a vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve). Počas svojej 

pedagogickej praxe participoval na vzdelávacom procese na všetkých troch stupňoch stupňoch 

vzdelávania. Od roku 2015 je pravidelným členom skúšobných komisií pre bakalárske, 

magisterské a doktorandské štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v slovenskom, českom, 

nemeckom a anglickom jazyku.  

 

  

 

Publikačná činnost:   



 

Publikoval 131 vedeckých prác, z toho 2 zahraničné monografie AAA, 1 domácu monografiu, 

5 učebníc a 3 skriptá. Z celkového počtu citácií 104 je 25 registrovaných v databáze Web of 

Science alebo SCOPUS  

 

 

Vedecko-výskumná činnosť:  

Uchádzač bol hlavným riešiteľom, spoluriešiteľom, a republikovým administrátorom 7 

vedeckých projektov.  

 

 

 

Prednášková činnost: 

Inaugurant aktívne prednášal na 70 konferencách, z toho bolo 18 v zahraničí a z nich 7 

pozvaných a 52 domácich, z nich12 pozvaných.  

 

Iná odborná činnosť 

 

Doc. MUDr. Milan Luliak pôsobil jako riaditeľ sekcie zahraničných vzťahov Ministerstva 

zdravotnictva (1994 – 1995), neskôr jako medicínsky riaditeľ Sanofi (1995 – 2011), riaditeľ 

IFBLR Piešťany (2014 – 2015) a v rokoch 2014 – 2016 bol členom výberovej komisie 

Národného štipendijného programu SAIA.  

 

 

Záver: 

 

 

  Z predloženého materiálu môžem konstatovat, že doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  je 

vyzretou osobnosťou na úrovni profesionálnej, pedagogickej a aj vedecko-výskumnej a že spĺňa 

a v mnohých ukazovateľoch prekračuje všetky náročné kritéria na udelenie hodnosti profesora 

vo verejnom zdravotníctve.. 

Na základe preštudovaných materiálov vyjadrujem kladné stanovisko k splneniu 

stanovených kritérií a konštatujem, že kandidát požadované kritéria na vymenovanie 

profesorov prijaté vedeckou radou VŠzaSP sv. Alžbety  spĺňa. Z vyššie uvedených dôvodov 

odporúčam pokračovať v inauguračním konaní uchádzača na udelenie pedagogickej 

hodnosti profesor vo vednom odbore 7.4.2. verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

      prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. 

 

                Oponent 

 

 

 

 

V Bratislave, 29.9.2019 

  

 

 



 

 

 

 

 


