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11. Výpis zo záznamu Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave, č. 71,  

zo  dňa 8. 9. 2021 - o schválení členov HK a oponentov 
 

 

Predseda Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  predložil 

návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore habilitačného konania a 

inauguračného konania verejné zdravotníctvo pre uchádzačku  MUDr. Ľubomíru Fábryovú, PhD. 

odbornú asistentku Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. 

Členovia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety dňa 8. 9. 2021 

schválili zloženie inauguračnej komisie a oponentov:  

 
Zloženie komisie: 

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) 

 

Téma habilitačnej práce:  Pandémia obezity ako závažný medicínsky a verejno-zdravotnícky problém 

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

 

U z n e s e n i e  č  10/71/2021                                                                                                                                                           

                                                                    

Predložený návrh na vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov v odbore verejné zdravotníctvo, 

uchádzačky  MUDr. Ľubomíry Fábryovej, PhD. MPH, odbornej asistentky VšZSP sv. Alžbety 

v Bratislave, bol schválený členmi vedeckej rady nasledovne: zo 17 členov VR oprávnených 

hlasovať bolo 16 členov, za predložený návrh hlasovalo 16 členov, nikto nebol proti, nikto sa 

nezdržal hlasovania.   
 

 
V Bratislave, 8. 9. 2021 

            Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

            predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                                               


