
Profesijný CV                     

 Príloha usmernenia 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, 

tituly 

Ľubomíra Fábryová, rod. Siraňová, MUDr., PhD, MPH 

Dátum a miesto narodenia 1962, Spišská Nová Ves  

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší 

akademický rast 
1980 – 1986 – LFUK Bratislava.  

2003 – 2008 – PhD LFUK, Bratislava, v odbore: vnútorné choroby 

Ďalšie vzdelávanie 1991 atestácia z interného lekárstva 1. stupňa, IVZ Bratislava 

1995 špecializačná atestácia z odboru Diabetológia, poruchy látkovej 

premeny a výživy, IVZ Bratislava  

2007-2008  Certifikovaný kurz manažmentu kvality podľa ISO 9001:2001 

a STN EN ISO 19 011:2003 

2007 -  Správna klinická prax – certifikovaný kurz SZU, Bratislava 

2017  -.2021 štúdium MPH VšZSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava 

Priebeh zamestnaní 1986 -1997 IV Interná klinika LFUK, Bratislava 

1997 – 2007 - FN Milosrdní Bratia,a s.r.o. Diabetologická ambulancia, 

Bratislava 

2008 –  doposiaľ  Metabol KLINIK s.r.o., Ambulancia pre diabetológiu, 

poruchy látkovej premeny a výživy, Bratislava 

2018  - doposiaľ  Biomedicínske centrum SAV  Bratislava 

2020 garant – odborný zástupca Diabetologickej ambulancie BMC  

2019 – doposiaľ– externý pedagóg, VšZSP sv. Alžbety, n. o., Bratislava 

Priebeh pedagogickej činnosti 

(pracovisko/predmety) 

2008 – 2016 

LFUKv Bratislave, II. Interná klinika LFUK v Bratislave (12 rokov) 

2011 – doposiaľ, SZU v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra 

diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy (10 rokov) 

2019 – doposiaľ VšZSP sv. Alžbety v Bratislave, študijný 

program:Verejné zdravotníctvo, Fyzioterapia, MPH  (3 roky) 

Odborné alebo umelecké zameranie Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, špecialista –lipidológ, 

obezitológ 

Publikačná činnosť vrátane rozsahu 

(autorské hárky) 

a kategórie evidencie (napr. AAB, 

podľa vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.) 

1. monografia (AH) 

2. učebnica (1 ks) (AH) 

3. skriptá (2ks) 

celkový počet publikácií 176 

 prvý autor viac 123 výstupov 

 18 vedeckých  prác v časopisoch registrovaných v databázach 

Web of Science alebo SCOPUS 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (3) 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách (3) 

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách (3) 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (12) 

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) 

Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu Štatistika: kategória ohlasov 

[o1]  Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science Core Collection a v databáze SCOPUS 

(3953) 

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (25) 

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch (21) 

Súčet  (3999) 

Počet doktorandov: školených,                                

ukončených  

 

1  - školiteľ špecialista MUDr.  Nomeda Wolski – študentka externého 

doktorandského  štúdia, v študijnom programe VZ, študijný odbor VZ, 

VšZSP sv. Alžbety v Bratislave, téma dizertačnej práce: Methods to 

improve health litereacy and knowledge in elderly patients. 

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

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

problém 

Odbor, v ktorom sa uskutočňuje 

konanie 

Verejné zdravotníctvo 

Kontaktná adresa lfabryova@metabolklinik.sk 

                                                                                                                                                                

V Bratislave, 9.8. 2021   

Podpis uchádzača v.r. 
 

 
 


