
Výpis zo 73. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, zo dňa 28.-31.1. 2022 

 
k bodu 5.4. Habilitačné konanie uchádzačky  MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD., MPH 

(odborná asistentka Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety) v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

 

Predsedníčka habilitačnej komisie (ďalej len „HK“) prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. predstavila 

členom VR kandidátku MUDr. Ľubomíru Fábryovú, PhD.  

Informovala VR, že dňa 9. 11. 2021 sa konalo zasadnutie HK, verejná habilitačná prednáška na tému: 

„Diabetes a obezita (diabezita) a ich komplexný manažment“, ako aj obhajoba habilitačnej práce 

„Pandémia obezity ako závažný medicínsky a verejno-zdravotnícky problém“ za účasti členov komisie a 

členov vedeckej rady. Komisia zasadala v zložení: 

Predseda komisie:  

prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.,  
(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, vo funkcii 

profesora,  v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Členovia komisie:  

prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii profesora, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  
(pôsobí na Trnavskej univerzite v Trnave, vo funkcii docent, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo)  

prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. - náhradník 

(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici, vo 

funkcii profesora, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

Oponenti:  

prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.   

(zamestnanec Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, vo funkcii profesora,  

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.,  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Katolíckej univerzity v Ružomberku, vo funkcii docent, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.,  
(pôsobí na Univerzite Cyrila Metoda v Nitre,  v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania verejné zdravotníctvo) 

 

Predsedníčka komisie predložila vedeckej rade návrh HK, v ktorom vyhodnotila splnenie legislatívnych 

podmienok a kritérií na získanie titulu docent. HK posúdila úroveň habilitačnej prednášky a obhajoby 

habilitačnej práce a celkovo zhodnotila pedagogickú a vedeckú činnosť uchádzačky. Na základe 

uvedeného HK odporučila udeliť menovanej vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo.  Scientometrické ukazovatele kandidátky 

tvoria prílohu rokovacieho materiálu a sú tiež súčasťou originálu zápisnice. 

Nasledovala neverejná   časť rokovania – tajné hlasovanie. 

Výsledky tajného hlasovania VR:     

Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:             18 (z toho 4 online) 

Hlasovalo za:    16 (z toho 3 online)  

Proti:      0  

Zdržali sa       0 

Nehlasovali:                  2 

U z n e s e n i e  č.  8/73/2021 

Vedecká rada prerokovala návrh habilitačnej komisie a rozhodla o udelení vedecko-pedagogického 

titulu docent  MUDr. Ľubomíre Fábryovej, PhD., odbornej asistentke VŠZaSP sv. Alžbety, v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. Vedecká rada konštatovala, že 

habilitačné konanie uvedenej uchádzačky prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ 

SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

 

V Bratislave, dňa 31. 1. 2022 


