
OPONENTSKÝ POSUDOK 

na  inauguračný materiál k inauguračnému konaniu 

 

 

Kandidát:                doc. MUDr. Milan Luliak, PhD.  

Pracovisko:              Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava  

Určenie:                   Inauguračné konanie na hodnosť profesora vo vednom  odbore  7.4.2.                        

                                Verejné zdravotníctvo 

Oponent:                 prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Pracovisko:            Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety v Bratislave dňa 24. 6. 2019 som bola menovaná za oponenta  doc. MUDr. Milanovi 

Luliakovi,PhD. Kandidát predložil všetky materiály v súlade so zákonom  stanovenými 

kritériami   a so smernicou pre zahájenie  vymenúvacieho konania profesorov, schválené VR 

VŠZSP sv. Alžbety. 

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD ukončil vysokoškolské  vzdelanie  v roku 1981 na  

Lekárskej fakulte UK Martin (MUDr.), PhD v odbore neurológia získal v roku 2001 na  

Univerzite Komenského v Bratislava a titul docenta v odbore Verejné zdravotníctvo v roku 

2011  na  Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. 

Absolvoval viaceré zahraničné vzdelávacie pobyty v Ríme, Hanoi, Erlangene, Ulme, 

Hoogeveene a certifikované tréningy  (9) v Berne, Barcelone,   Paríži, Waršave atď. 

Pedagogická prax  

Uchádzač pôsobí ako vysokoškolský učiteľ od  1993 na rôznych  vysokých 

školách/univerzitách ( Inštitút ďalšieho vzdelávania lekárov a farmaceutov, Bratislava, 

Trnavská univerzita, FZSP, Trnava, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Vysoká škola 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava).   

Pedagogická činnosť u menovaného  je rozsiahla, celkove 26 rokov. 

 

Vedecká a publikačná činnosť 

Kandidát je autorom/spoluautorom 3 monografií, 5 vysokoškolských učebníc a 3 skrípt,  

131 publikácií, z toho je 41  uverejnených v zahraničných periodikách a 39 x je prvým autorom. 

Kvalitu jeho publikačnej aktivity dokladuje ich vysoká citovanosť (104 citácií) doma aj 

v zahraničí. Vedecké aktivity, ale aj odbornú akceptáciu doc. MUDr. Milana Luliaka, PhD. 

dokumentuje aj bohatá účasť na odborných konferenciách a iných vedeckých projektoch.  Bol 

hlavným investigátorom, resp subinvestigátorom 7 výskumných úloh. 

 



V rámci pracovnej pozície riaditeľa Sekcie zahraničných vzťahov na Ministerstve 

zdravotníctva SR v Bratislave bol členom  výberovej komisie pre výskumné granty z USA 

v rámci bilaterálnej dohody o vedecko-výskumnej spolupráci a členom výberovej komisie 

Francúzskeho inštitútu pre výskumné pobyty slovenských zdravotníkov vo Francúzskych 

výskumných ustanovizniach. Vo funkcii medicínskeho  riaditeľa participoval  na klinickom 

výskume II, III a IV fázy. Ako riaditeľ Inštitútu fyzioterapie, baleneológie a liečebnej 

rehabilitácie, Piešťany, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa podielal na organizácia 

pedagogickej a výskumnej činnosti inštitútu. 

Kandidát bol/je školiteľom 6 doktorandov, vypracoval desiatky oponentských posudkov 

bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. 

Pôsobil ako predseda Etickej komisia Martinskej fakultnej nemocnice. 

Bol člen výberovej komisie Národného štipendijného programu v rámci SAIA, 

participoval na hodnotení žiadostí zahraničných uchádzačov o štipendijné pobyty 

v slovenských výskumných ustanovizniach.  

Na základe preštudovaných predložených materiálov vyjadrujem kladné stanovisko 

k splneniu stanovených kritérií a konštatujem, že kandidát požadované kritériá na inauguráciu 

na  profesora v odbore verejné zdravotníctvo spĺňa a v mnohých ukazovateľoch prekračuje 

požadované pemzum. 

Záverečné stanovisko 

Prehľad odbornej kvalifikácie, pedagogickej, vedeckej a spoločenskej aktivity jednoznačne 

dokladujú skutočnosť, že 

Doc. MUDr. Milan Luliak, PhD. je vyhranenou a významnou vedeckou osobnosťou 

uznávanou autoritami doma aj v zahraničí. Pracovné nasadenie, vedecké výsledky, 

vysoký etický a morálny profil menovaného sú zárukou úspešného pôsobenia v odbore 

Verejné zdravotníctvo a preto jeho inauguráciu na Profesora v tomto odbore odporúčam. 

26.9.2019                                                                   prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

         Fakulta zdravotníctva  KU Ružomberok                

 

 


