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NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 
na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore verejné zdravotníctvo 

 

uchádzačka:     MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. , MPH 

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 7. 7. 2022 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

 

V nadväznosti na kontrolu posudzovania habilitačných konaní, vykonanú pracovnou 

skupinou SAAVS   na VŠZaSP sv. Alžbety dňa 14. 6. 2022, bola vznesená požiadavka na 

preukázanie pôsobenia doc. MUDr. Ivana Vaňa, PhD. vo funkcii profesora alebo vo funkcii 

docenta v čase vymenovania za oponenta v rámci habilitačného konania MUDr. Ľubomíry 

Fábryovej, PhD., MPH v súlade s § 1 ods. 9 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe 

získavania vedecko-pedagogcikých titulov a umelecko-pedagogických titulov docent 

a profesor (ďalej len „vyhlášky“). 

 

Z účelom dodržania § 1 ods. 9 vyhlášky boli schválení Vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety 

v rámci autoremedúry dňa 20. 6. 2022  oponenti.  

 

Habilitačná komisia zasadala  v zložení:  
 

Predseda komisie:       prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD. - FM profesor  
                                    (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

 

Členovia komisie:       prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. - FM profesor 

          (Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

                                    prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. - FM profesor 

                                   (Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica) 

 

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) 

Habilitačná komisia sa oboznámila s predmetom kontroly pracovnej skupiny SAAVS 

a opätovne zhodnotila habilitačný materiál a  posudky novovymenovaných oponentov.  

Uchádzačka  predniesla v rámci autoremedúry obhajobu habilitačnej práce „Pandémia diabetes 

melitus a obezity“ ako  aj habilitačnú prednášku, ktoré boli v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky 

zverejnené dňa 22. 6. 2022 v dennej tlači. 



l. Pedagogická, vedecká a  publikačná činnosť uchádzačky MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD., MPH 

Menovaná učila na Lekárskej fakulte UK Bratislava viac ako 10 rokov a na VSZaSP sv. 

Alžbety externe na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti predmety z oblasti 

epidemiológie neinfekčných chorôb, ako je diabetes mellitus, obezita a hypertenzia. 

V študijnom programe verejné zdravotníctvo  na Ústave zdravotníckych disciplín ako aj na 

detašovanom pracovisku v Příbrame v Českej republike okrem seminárov, v rámci 

pedagogickej činnosti, napísala aj vysokoškolskú učebnicu a viacero monografií z oblasti 

porúch látkovej výmeny, ich prevencie a epidemiológie. 

Publikačná činnosť okrem monografií zahrňuje aj viac ako 100 vedeckých publikácií, z 

ktorých sú mnohé v špičkových časopisoch, ako New Engl J Med, (NEJM impact faktor 55), 

ako účastníčka svetových multicentrických štúdií, ktoré citovalo takmer 4 000 autorov vo 

Webof Science (kritéria  na lekárskych fakultách pri publikáciách a citáciach vo WOS CC a 

Scopus na habilitačné konanie sú medzi 5-10). 

2. Menovaná odovzdala ako novú habilitačnú prácu monografiu s  ISBN s témou prevencie 

Diabetu a obezity, jej epidemiológie a rizikových faktorov, ktorú obhájila na zasadnuti komisie 

pred oponentmi: prof Mikolášovou, zaradenou na FM profesora vo verejnom zdravotníctve na 

VŠZaSP sv. Alžbety, prof Horvathovou, zaradenou na FM profesora vo verejnom 

zdravotníctve na SZU Bratislava a doc. Drgoňom, zaradeným FM docenta na LF UK 

Bratislava. 

3.  Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce menovanej sa konali dňa 7. 7. 

2022 pred vedeckou radou, komisiou a oponentmi. Oponentmi boli osoby zaradené 

na funkčnom mieste profesor a docent, pričom len jeden člen komisie a jeden oponent boli 

členmi akademickej obce VŠZaSP sv. Alžbety  

V rámci autoremedúry, po obhajobe práce a prednesení habilitačnej prednášky pred 

členmi VR ako aj zasadnutí habilitačnej komisie, komisia v zložení:       prof. MUDr. Mariana 

Mrázová, PhD., predseda komisie FM profesor VŠZaSP, členovia komisie:       prof. Lesňáková, 

FM profesor, KU v Ružomberku, prof. Králinský, FM profesor SZU B. Bystrica – opätovne 

odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

udeliť  menovanej uchádzačke vedecko-pedagogický titul docent v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania verejné zdravotníctvo. 

Výsledok tajného hlasovania:  

Z troch prítomných členov komisie boli za predložený návrh: 3,  proti: 0, zdržali sa: 0. 

 

V Bratislave,  dňa  7. 7. 2022 

 

Predseda komisie:       prof. MUDr. Mariana Mrázová, PhD.   

Členovia komisie:      prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.  

                                   prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 


