
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore verejné zdravotníctva 

 

uchádzač:     MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  

Pracovisko:  Vysoká  škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2021  on line by Webex  

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m4995ed7538b1ca9d9c790b9efc0ca574 

    

 

Habilitačná komisia bola schválená vedeckou radou VŠZaSP sv. Alžbety v zložení:  

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

                                    (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

 

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

          (Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

                                    doc. MUDr. Adriana Kršáková, PhD.  

          (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave) 

       prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. 

                                   (Slovenská zdravotnícka univerzita, Banská Bystrica) 

 

Oponenti:                     prof. MUDr. Mária Belovičová, PhD.  

             (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, sv. Alžbety) 

                              doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.  

              (Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku) 

 doc. MUDr. Ivan Vaňo, PhD.   (Univerzita Cyrila Metoda v Nitre) 

 

STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE  

 

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. predložila potrebné doklady k habilitačnému konaniu, v 

súlade s ustanoveniami zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 

znení neskorších predpisov, a v nadväznosti s Vyhláškou 246/2019 Z. z. Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor. 

Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov a zhodnotila posudky oponentov 

habilitačnej práce.  

 

Pedagogická činnosť:  

Uchádzačka kontinuálne prednášala od r. 2008 doteraz. V rokoch 2008 – 2016 na LF UK 

v Bratislave, na II. Internej klinike LFUK viedla stáže pre študentov III. – V. ročníka 

z predmetov Všeobecné lekárstvo, Interná medicína a Interná propedeutika. Od r. 2011 doteraz 

pôsobí na katedre diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy LF SZU v Bratislave.    

https://vssvalzbety.webex.com/vssvalzbety-en/j.php?MTID=m4995ed7538b1ca9d9c790b9efc0ca574


Od r. 2019 doteraz prednáša na VŠZaSP sv. Alžbety v študijnom programe Verejné 

zdravotníctvo, Fyzioterapia, MPH. V rámci zvyšovania zdravotnej gramotnosti sa v r. 2019 

a 2020 podieľala na príprave a organizácií dní otvorených dverí VŠZaSP sv. Alžbety. Na 

VŠZaSP sv. Alžbety prednáša aj zahraničným študentov v anglickom jazyku. 

 

Publikačná činnosť  

Uchádzačka je autorkou celkovo 176 prác, z toho v  123 výstupoch ako 1. autor a má 18 

vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.  Je 

autorkou 3 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 3 

kapitol vo vedeckých monografiách v domácich vydavateľstvách, 1 vysokoškolskej učebnice 

v domácich vydavateľstvách, 4 kapitol vo VŠ učebniciach v zahraničných vydavateľstvách, má 

12 vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch. Ďalej je uchádzačka autorkou: 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch (1) ADF Vedecké práce v ostatných 

domácich časopisoch (5) ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCPOPUS (15) ADN Vedecké práce v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCPOPUS (3) AEC Vedecké práce v 

zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (2) AED Vedecké práce v 

domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (1) AFD Publikované 

príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo 

zahraničných vedeckých konferencií (2) AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich 

vedeckých konferencií (3) AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

(10) AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií (19) BAA Odborné 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (4) BAB Odborné monografie vydané v 

domácich vydavateľstvách (4) BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách (3) BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 

domácich vydavateľstvách (3) BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch (15) 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (53) BDM Odborné práce v 

zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCPOPUS (1) 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCPOPUS (7) 

 

Počet citačných ohlasov  

Celkový počet ohlasov uchádzačky je 3999, z toho v zahraničných publikáciách registrovaných 

v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS je 3953, ďalej má 25 citácií v zahraničných 



publikáciách neregistrovaných v citačných indexoch a 21 citácií v domácich publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch. 

 

Výskumná činnosť 

Uchádzačka je riešiteľkou a spoluriešiteľkou 17 výskumných prác a grantových projektov 

 

Prednášková činnosť 

Uchádzačka celkovo prednášala na 68 konferenciách, z toho na 15 zahraničných konferenciách, 

z toho 6 pozvaných a na 34 domácich konferenciách, z tohto 19 s medzinárodnou účasťou. 35-

krát bola predsedom a členom programového a organizačného výboru a odborným garantom.  

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

Téma habilitačnej prednášky: „Diabetes a obezita (diabezita) a ich komplexný manažment“. 

Dátum zverejnenia prednášky:  25. 10. 2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   9.11.2021  o 15.30 hod. VŠZSP sv. Alžbety 

 

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

Uchádzačka predniesla habilitačnú prednášku s názvom „Diabetes a obezita (diabezita) a ich 

komplexný manažment“.  

Autorka v prednáške predatvila obezitu ako rizikový faktor ďalších ochorení so zameraním sa na 

diabetes mellitus 2. typu. Vzhľadom k priamo úmernému riziku vysvetlila pojem diabezita. 

Z hľadiska prevencie sa autorka zamerala na primárnu a sekundárnu prevenciu, pročom vyzdvihla 

význam intervencie v štádiu prediabetu a nadhmotnosti, kedy je možná reverzibilita v zmysle 

rozvoja diabetu. Autorka zdôraznila nevyhnutnosť  multidimenzionálnyho prístupu k manažmentu 

pacientov s prediabetom a nadhmotnosťou a obezitou.  

Prednesením prednášky habilitantka preukázala svoje pedagogické kvality. Autorka sa 

predstavila nielen ako erudovaný odborník v danej problematike, ale aj ako výborný rečník, 

ktorý dokáže zaujať. Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky prítomných.  

Prednáška bola názorná, zrozumiteľná, bol dodržaný časový limit. V rámci diskusie 

uchádzačka správne odpovedala na otázky komisie a komisiu presvedčila o výbornom prehľade 

v danej problematike. Všetci členovia komisie hodnotili prednášku kladne.  

 

 

 



HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce:  „Pandémia obezity ako závažný medicínsky a verejno-zdravotnícky 

problém“. 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 25. 10. 2021 v denníku Korzár a webovom sídle Vysokej 

školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:   9.11.2021  VŠZSP sv. Alžbety 

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

Uchádzačka predstavila svoju habilitačnú prácu s názvom „Pandémia obezity ako závažný 

medicínsky a verejno-zdravotnícky problém“. 

Habilitačná práca sa zaoberá problematikou najčastejšie sa vyskytujúceho 

pandemického metabolického ochorenia obezity, ktoré má celosvetovo zvyšujúcu sa 

prevalenciu ako v dospelej, tak aj detskej a adolescentnej populácii a je závažným 

medicínskym a verejno-zdravotnickym problémom. 

Práca je rozčlenená na teoretickú a prieskumnú časť. 

V teoretickej časti sa autorka venuje obezite a jej definícii ako chronického 

relapsujúceho a progredujúceho ochorenia, príčinám rozvoja, patofyziológii a klasifikácii 

nadhmotnosti a obezity. Dôležitá časť teoretickej  práce je venovaná epidemiologickým údajom 

o prevalencii nadhmotnosti a obezity v celosvetovom, európskom, ale najmä v slovenskom 

meradle. Autorka sa venuje z hľadiska verejného zdravotníctva aj veľmi dôležitej oblasti 

prevalencie nadhmotnosti a obezity v detskej a adolescentnej populácii. Vyzdvihnuté sú aj 

najdôležitejšie chronické preventabilné (kardiometabolické, nádorové) ochorenia súvisiace 

s nadhmotnosťou a obezitou.  V práci sú podrobne rozpracované aj najnovšie údaje súvisiace s 

menej známym faktom, že nadhmotnosť a obezita má vzťah k rozvoju a horšiemu priebehu, aj 

úmrtnosti na COVID-19. Je tu načrtnutý aj vzťah medzi redukciou hmotnosti a zlepšením 

chronických preventabilných ochorení súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou. 

V praktickej časti autorka analyzuje  situáciu v celospoločenskej prevencii (na 

primárnej, sekundárnej a terciárnej úrovni) nadhmotnosti a obezity ako základnej stratégie 

preventívnych programov v Európe a na Slovensku. Podrobne analyzuje aj súčasnú situáciu 

v prevencii, včasnej diagnostike a liečbe jedincov s obezitou na Slovensku. Bariéry podrobne  

sumarizuje. V práci nielen upozorňuje na príčiny nepriaznivého stavu, ale venuje sa najmä  

praktickým návrhom – výstupom na zlepšenie situácie na Slovensku prostredníctvom dôslednej 

realizácie všeobecnej, selektívnej a indikovanej prevencie rozvoja ochorenia, vytvorenia a 

realizácie národného konceptu viacúrovňového multidisciplinárneho manažmentu 

nadhmotnosti a obezity.  



 

Posudky oponentov boli kladné. Pozitívne bola hodnotená teoretická, ako aj výskumná časť 

práce. Práca je pre verejné zdravotníctvo obohatením.  

 Habilitantka po prečítaní posudkov oponentov odpovedala na otázky oponentov,  v diskusii pri 

obhajobe habilitačnej práce s prehľadom a profesionalitou odpovedala na otázky členov 

komisie. Po zhodnotení oponentských posudkov uchádzačka erudovane odpovedala na  otázky 

členov  komisie. 

Komisia po zhodnotení 3 oponentských posudkov, ktoré boli kladné a po zodpovedaní otázok 

členov komisie, habilitačná komisia pristúpila k tajnému hlasovaniu.  

Komisia po tajnom hlasovaní konštatuje, že kandidátka splnila požiadavky VŠZaSP sv. 

Alžbety na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore verejné zdravotníctvo.  

 

Výsledok tajného hlasovania:  

Počet pozvaných členov komisie 3. Z troch prítomných členov komisie boli  za predložený 

návrh 3 . 

 

Komisia konštatovala, MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.  na základe predložených materiálov 

spĺňa  (vysoko prekračuje) stanovené kritériá pre udelenie vedecko-pedagogického titulu 

docent. Preto komisia odporúča váženej Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť kandidátke MUDr. Ľubomíre Fábryovej, PhD. vedecko-

pedagogickú hodnosť docent v odbore verejné zdravotníctvo.  

 

 

V Bratislave, 9. 11. 2021 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Mgr. Mariana Mrázová, PhD, MHA, v.r.  

  

  

  

  

  

 


