
Výpis zo 76. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety, zo dňa 7. 7. 2022 
 

k bodu 9.  Autoremedúra habilitačného konania 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. a informovala prítomných o kladnom výsledku rokovania 

komisie, zo dňa 7. 7. 2022.   

Po odznení habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce uchádzačkou pred komisiou a členmi vedeckej 

rady, habilitačná komisia navrhuje vedeckej rade, nakoľko všetky posudky boli  kladné,  opätovne rozhodnúť vo 

veci habilitácie menovanej uchádzačky kladne. 

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) 

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. RNDr. Gertrúda Mikolášová, PhD.   

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

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD.  
(pôsobí na Fakulte zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, vo funkcii profesor v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo) 

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, PhD.  
(pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, vo funkcii docenta, v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania vnútorné choroby) 

 

VR po prerokovaní návrhu HK a po diskusii konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky a kritéria vysokej 

školy na získanie titulu docent a v priebehu habilitačného konania bol dodržaný postup ustanovený zákonom o 

VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent 

a profesor.  

Výsledky tajného hlasovania VR  : Celkový počet riadnych členov VR:  20 

Počet prítomných členov VR:  16 

Hlasovalo za:    16   

Proti:       0 

Zdržali sa:                                    0   

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania, nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, rozhodla 

o udelení titulu docent  uchádzačke v odbore habilitačného konania a inauguračného konania sociálna práca. 

 

U z n e s e n i e  č.  17/76/2022 

Vedecká rada na základe výsledkov tajného hlasovania rozhodla autoremedúrou o udelení vedecko-

pedagogického titulu  docent  MUDr. Miroslave Fábryovej, PhD., MPH odbornej asistentke Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce 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 7. 7. 2022                                               Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  

                                                                                                                predseda vedeckej rady 


