Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby 1
Research/art/teacher profile of a person 2
Tlačivo VUPCH určuje štruktúru dát Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky osoby pre spracovanie príloh žiadostí SAAVŠ.
The form determines the data structure of the Research/art/teacher profile of a person. It is used for processing the annexes to the Slovak
Accreditation Agency for Higher Education (SAAHE) applications.
Dátum poslednej aktualizácie / Date of last update:

18.5.2022

I. Základné údaje / Basic information
Martuliak

I.1 Priezvisko / Surname
I.2 Meno / Name

Igor

I.3 Tituly / Degrees

Doc. MUDr., PhD.
1965

I.4 Rok narodenia / Year of birth
I.5 Názov pracoviska / Name of the workplace

I.6 Adresa pracoviska / Address of the workplace

Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta
Nám. gener. L. Svobodu 1, 974 17, Banská Bystrica

I.7 Pracovné zaradenie / Position

Prednosta kliniky

I.8 E-mailová adresa / E-mail address

imartuliak@nspbb.sk

I.9 Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých
škôl
/ Hyperlink to the entry of a person in the Register of university
staff
I.10 Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej
škole
/ Name of the study field in which a person works at the
university
I.11 ORCID iD 3

https://www.portalvs.sk/regzam/detail/16728?mode=full

Algeziológia LF SZU
Urgentná ZS FZ SZU

0000-0002-6889-5416

II. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast /
Higher education and further qualification growth
II.a Názov vysokej školy alebo inštitúcie /
Name of the university or institution

II.b Rok / Year

II.c Odbor a program /
Study field and programme

II.1 Vysokoškolské vzdelanie prvého
stupňa / First degree of higher
education
II.2 Vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa / Second degree of
higher education
II.3 Vysokoškolské vzdelanie
tretieho stupňa / Third degree of
higher education
II.4 Titul docent / Associate
professor

Lekárska fakulta UK, Martin

1989

doktor všeobecnej
medicíny

Lekárska fakulta UK, Martin

2004

PhD

Lekárska fakulta SZU Bratislava

2011

docent

II.5 Titul profesor / Professor
II.6 Titul DrSc. / Doctor of Science
(DrSc.)

III. Súčasné a predchádzajúce zamestnania / Current and previous employment

III.a Zamestnanie-pracovné zaradenie / Occupationposition

III.c Časové vymedzenie /
Duration

III.b Inštitúcia / Institution

sekundárny lekár na ARO

KÚNZ B.Bystrica

1989 - 1994

vedúci lekár Centra bolesti, OAIM

FNsP FDR, B.Bystrica

1994 – 2006

prednosta Algeziologickej kliniky
SZU
námestník riaditeľa pre
Vzdelávanie, vedu a výskum

FNsP FDR, B.Bystrica

2006 - doteraz

FNsP FDR, B.Bystrica

2006 – 2009
2015 - doteraz

IV. Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
/ Development of pedagogical, professional, language, digital and other skills
IV.a Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné /
Activity description, course name, other

IV.b Názov inštitúcie / Name of the institution

IV.c Rok / Year

PanEuropean Pain Specialists

Glasgow Oncology Hospital, Škótsko

2007

Invazívne techniky v liečbe bolesti –
Cadaver workshop
Neuromodulačné techniky

České Budějovice

2006

Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica,
Hannover, Nemecko
Salzburg, pod patronátom Cornell univ. New York.

2002

Novinky v anesteziológii, intenzívnej
medicíne a liečbe bolesti

1996

V. Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
/ Overview of activities within the teaching career at the university
V.1. Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov / Overv iew
of the profile courses taught in the current academic year according to study programmes
V.1.a Názov profilového predmetu /
Name of the profile course

V.1.b Študijný program /
Study programme

V.1.c Stupeň /
Degree

V.1.d Študijný odbor / Field
of study

integrovaný záchranný systém
a manažment operačného strediska
záchrannej zdravotnej služby
základy anestéziológie

Urgentná zdravotná starostlivosť

I.

Zdravotnícke vedy

Urgentná zdravotná starostlivosť

I.

Zdravotnícke vedy

Patofyziológia a terapia bolesti

Fyzioterapia

II.

Zdravotnícke vedy

V.2. Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v
aktuálnom akademickom roku / Overview of the responsibility for the delivery, development and quality assurance of the study
programme or its part at the university in the current academic year 4
V.2.a Názov študijného programu / Name of the study programme

Algeziológia
Urgentná zdravotná starostlivosť

V.2.b Stupeň /
Degree

II.
I.

V.2.c Študijný odbor / Field
of study

Algeziológia
Urgentná
zdravotná
starostlivosť

V.3. Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku /
Overview of the responsibility for the development and quality of the field of habilitation procedure and inaugural procedu re in the current
academic year
V.3.a Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania /
Name of the field of habilitation procedure and inaugural procedure

V.3.b Študijný odbor, ku ktorému je priradený /
Study field to which it is assigned

7.1.7 chirurgia

Vysokoškolské vzdelávanie v odbore Chirurgia

V.4. Prehľad vedených záverečných prác / Overview of supervised final theses
V.4.a Bakalárske (prvý stupeň)
/ Bachelor's (first degree)

V.4.b Diplomové (druhý stupeň)
/ Diploma (second degree)

V.4.c Dizertačné (tretí
stupeň)
/ Dissertation (third degree)

V.4.1 Počet aktuálne vedených prác
/ Number of currently supervised theses

2

V.4.2 Počet obhájených prác
/ Number of defended theses

5

V.5. Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
/ Overview of other courses taught in the current academic year according to study programmes
V.5.a Názov predmetu
/ Name of the course

V.5.b Študijný program
/ Study programme

V.5.c Stupeň
/ Degree

V.5.d Študijný odbor
/ Field of study

Klinická propedeutika

ošetrovateľstvo

I.

OŠE

Klinická propedeutika

Urgentná zdravotná starostlivosť

I.

UZS

Diagnostika a liečba bolesti

fyzioterapia

I. a II.

FYZ

VI. Prehľad výsledkov tvorivej činnosti / Overview of the research/artistic/other
outputs
VI.1. Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
/ Overview of the research/artistic/other outputs and the corresponding citations
VI.1.a Celkovo / Overall
VI.1.1 Počet výstupov tvorivej činnosti / Number of the research/artictic/other outputs
VI.1.2 Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo
Scopus / Number of the research/artictic/other outputs registered in the Web of Science
or Scopus databases
VI.1.3 Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti / Number of citations corresponding to
the research/artictic/other outputs
VI.1.4 Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na
výstupy tvorivej činnosti / Number of citations registered in the Web of Science or
Scopus databases

VI.1.b Za posledných šesť
rokov
/ Over the last six years

177

28

7

3

49

15

8

3

VI.1.5 Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni / Number of
invited lectures at the international, national level

12

5

VI.2. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti / The most significant research/artistic/other outputs 5
1.

2.

MARTULIAK, I. Patofyziológia bolesti pre klinickú prax. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: Martimed, 2020.
344 s. ISBN 978-80-971753-2-0.
MARTULIAK, I. Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov. Banská Bystrica: Martimed, 2019.
302 s. ISBN 978-80-971753-1-3

3.

MARTULIAK, I. – MELIŠEK, M. – RAPČAN, R. Neuromodulačné techniky. In Spinálna chirurgia II.
Bratislava : SAP , 2012. ISBN 978-80-89607-02-0, s. 188-216.

4.

MARTULIAK, I. Patofyziológia bolesti pre klinickú prax. Banská Bystrica : Martimed, 2014. 310 s. ISBN
978-80-971753-0-6.

5.

OGURČÁKOVÁ, D. – KOČAN, L. – ŠIMONOVÁ, J. - MARTULIAK, I. – SABOL, F. – VAŠKOVÁ, J. Oxidačný
stres u pacientov dlhodobo liečených opioidmi. In Laboratórna diagnostika. ISSN 13352644, 2019, roč. 24, č. 1, s. 57-62.

VI.3. Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov / The most significant research/artistic/other output s over the last
six years 6
1.

2.

3.

4.

5.

MARTULIAK, I. Patofyziológia bolesti pre klinickú prax. 2. dopl. vyd. Banská Bystrica: Martimed, 2020.
344 s. ISBN 978-80-971753-2-0.
MARTULIAK, I. Farmakoterapia bolesti pre lekárov a farmaceutov. Banská Bystrica: Martimed, 2019.
302 s. ISBN 978-80-971753-1-3.
MARTULIAK, I. Patofyziológia bolesti pre klinickú prax. Banská Bystrica : Martimed, 2014. 310 s. ISBN
978-80-971753-0-6.
OGURČÁKOVÁ, D. – KOČAN, L. – ŠIMONOVÁ, J. - MARTULIAK, I. – SABOL, F. – VAŠKOVÁ, J. Oxidačný
stres u pacientov dlhodobo liečených opioidmi. In Laboratórna diagnostika. ISSN 1335-2644, 2019, roč.
24, č. 1, s. 57-62.

MARTULIAK I., FERENCIK M., KAPALLA M., JOB I. Opioid analgetics in palliative medicine (2021).
Acta missiologica Volume 15, Number 2, october 2021, ISSN: 1337-7515 (print), p.68-92.
www.actamissiologica.com

VI.4. Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti / The most significant citations corresponding to the research/artistic/other
outputs7
1.

2.

3.

4.

5.

DŽUBERA, A. - CHOCHOL, J. - ILLÉŠ, R. Operácie osteochondrózy krčnej chrbtice: "kto, komu, prečo, ako,
čo?". In Neurológia. ISSN 1336-8621, 2015, roč. 10, č. 1, s. 21-26.
ROKYTA, R. Výuka bolesti v magisterském studiu na lékařských fakultách v České republice. In Bolest.
ISSN 1212-0634, 2016, roč. 19, č. 1, s. 16-18.
GEISTOVÁ, T. Sublingválny fentanyl v liečbe nádorovej bolesti. In Onkológia. ISSN 1336-8176, 2016, roč.
11, č. 5, s. 320-322.
TREPÁČ, M. - LIŠČÁK, B. - ZAMBORSKÝ, R. - KOKAVEC, M. Neurologické komplikácie po operačnej liečbe
skolióz. In Lekársky obzor. ISSN 0457-4214, 2017, roč. 66, č. 5, s. 175-178.
PROCHÁZKA, J. Epidurálně podaný midazolam zesílí účinek lokálního anestetika s opioidem po
operacích hrudníku. In Bolest. ISSN 1212-0643, 2010, roč. 13, č. 1, s. 31-35.

VI.5. Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov / Pa rticipation
in conducting (leading) the most important research projects or art projects over the last six years 8
1.

„Opioid-Redox Study“ – Prospektívna observačná klinická štúdia, projekt VEGA, 2017.

2.

,,Stomato-protetická rehabilitácia chrupu nesená dentálnymi implantátmi u pacientov po rekonštrukcii
čeľuste mikrovaskulárnym kostným lalokom.“ 2020

3.

„AlgezioFyzio

- inovatívny prístup v manažmente liečby chronickej bolesti pohybového aparátu“ 2022

4.
5.

VII. Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
Overview of organizational experience related to higher education and
research/artistic/other activities
VII.a Aktivita, funkcia / Activity, position

VII.b Názov inštitúcie, grémia /
Name of the institution, board

9

/

VII.c Časové vymedzenia
pôsobenia / Duration

VIII. Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú
činnosť v študijnom odbore / Overview of international mobilities and visits oriented
on education and research/artistic/ other activities in the given field of study
VIII.a Názov inštitúcie
/ Name of the institution

VIII.c Obdobie
trvania
pôsobenia/pobytu
(uviesť dátum
odkedy dokedy trval
pobyt) / Duration
(indicate the
duration of stay)

VIII.b Sídlo inštitúcie
/ Address of the institution

IX. Iné relevantné skutočnosti / Other relevant facts

10

IX.a Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou /
If relevant, other activities related to higher education or research/artictic/other activities are mentioned

VIII.d Mobilitná schéma,
pracovný kontrakt, iné
(popísať)
/ Mobility scheme,
employment contract, other
(describe)

