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                                                            Z á z n a m 

habilitačnej komisie o zhodnotení návrhu na vymenovanie  
MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD., za docentku v odbore psychiatria 

 
 
Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických 
titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor predseda Vedeckej rady LF 
UK v Bratislave, prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., so súhlasom Vedeckej rady LF UK 
v Bratislave, vymenoval habilitačnú komisiu v zložení: 
Predseda:  prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.                   -    LF UK Bratislava 
Členovia:   prof. MUDr. Eva Češková, CSc.   -    LFOU Ostrava                    
        prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD.   -    LFUPJŠ Košice  
   
Dňa 10. decembra za účasti členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačnej práce sa 
konala verejná habilitačná prednáška MUDr. Ľubomíry Izákovej, PhD. na tému „Dostane sa 
psychiatria za hranice súčasnej paradigmy?“ Habilitačnú prednášku posudzovali členovia 
Vedeckej rady LFUK: 
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 
Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MPH 
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, PhD. 
prof. MUDr. Viera Kristová, CSc. 
prof. MUDr. Ladislav Turecký, PhD. 
 
V diskusii vystúpili:   Prof. Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., Prof. MUDr. J. Šteňo, 
DrSc., MPH, prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD. Kandidátka zodpovedala otázky, 
diskutujúci vyzdvihli kvalitu prednášky. 
 
V písomnom hodnotení určení hodnotitelia vyzdvihli nasledovné: téma prednášky mala 
koncepčný charakter s opísaním aktuálneho stavu a smerovania psychiatrie ako medicínskeho 
odboru. Bolo v nej zdôraznené prepojenie medzi klinickou psychiatriou a výskumom v 
neurovedách. Prednáška mala jasnú štruktúru, grafické spracovanie bolo ilustratívne a 
vhodné, uchádzačka preukázala didaktické schopnosti, zručnosti a skúsenosti. 
 
Po habilitačnej prednáške sa uskutočnila obhajoba habilitačnej práce na tému: „Zmeny 
koncentrácií aldosterónu  u pacientov s depresívnou epizódou“ 
 
Oponentami habilitačnej práce boli: 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.   - LF UK Bratislava  
doc. MUDr. Libor Ustohal, PhD.    - LFMU Brno  
doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD.   - LF SZU Bratislava 
 
Stanovisko oponentov habilitačnej práce - výber z oponentských posudkov: 
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. (LF UK Bratislava):   
Opisuje charakter práce pozostávajúcej z úvodu a súboru štyroch vedeckých prác, ku ktorým 
je vždy úvodný komentár. Konštatuje, že práca je príkladom inteprofesijnej spolupráce 
vedeckých tímov. Predloženú prácu hodnotí pozitívne ako hodnotné dielo s možnosťou 
identifikovania nových biomarkerov. Habilitačný spis spĺňa nároky kladené na tento druh 
práce a odporúča kandidátke udeliť vedecko-pedagogický titul docent. V posudku sú uvedené 
štyri otázky vychádzajúce priamo z predloženej práce, ale aj zo širších súvislosti smerovania 
súčasného výskumu.  



2 
 

doc. MUDr. Libor Ustohal, PhD. ( LFMU Brno)  
V posudku sa uvádza, že úvodná časť práce predstavuje stručný a jasný pohľad na depresívnu 
poruchu, jej liečbu, významu osi hypotalamus, hypofýza – kôra nadobličiek. Oponent 
oceňuje precízne napísanú časť o klasifikačných prístupoch depresívnej poruchy. Ďalej sú 
hodnotené originálne práce, ktoré tvoria súčasť habilitačnej práce. V závere oponent 
konštatuje, že hodnotená práca predstavuje originálny a systematický výskum veľmi dôležitej 
oblasti psychiatrie s nezanedbateľným praktickým dopadom. Na základe hodnotenej práce 
odporúča kandidátke udeliť titul docent v odbore psychiatria.  
 
doc. MUDr. Ľ. Forgáčová (SZU Bratislava): 
V posudku konštatuje, že experimentálny výskum autorky v oblasti psychiatrie 
s interdisciplinárnym presahom je mimoriadne významný, prináša originálne výsledky 
a niekoľko metodologických inovácií. Výsledky obohacujú aj medzinárodnú vedeckú scénu 
a boli publikované vo významných zahraničných karentovaných časopisoch. Odporúča 
akceptovanie práce a po splnení ďalších podmienok udeliť titul docent v odbore psychiatrie.  
 
Na záver obhajoby MUDr. Ľ. Izáková zodpovedala na všetky otázky, pripomienky 
oponentov a diskutujúcich. 
 
Po obhajobe habilitačnej práce nasledovalo neverejné zasadnutie habilitačnej komisie. 
Komisia na základe predložených materiálov k žiadosti o habilitáciu, zhodnotenia prednášky  
a posudkov verejnej habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce ako  dospela 
k nasledovnému stanovisku: 
 
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. , ukončila Lekársku fakultu UK v Bratislave v odbore 
všeobecné lekárstvo v r. 1999 a bol jej udelený titul MUDr. V r. 2002 absolvovala 
špecializačnú skúšku I. stupňa v odbore psychiatria, v roku 2007 špecializačnú skúšku 
v odbore psychiatria (po zmene pravidiel tzv. európska atestácia“). V r. 2007 jej bol udelený 
titul PhD. v odbore psychiatria na LF UK v Bratislave. Absolvovala systematickú prípravu 
v psychoterapii.  
 
Pracovné zaradenia:  
Od roku 2000 až do súčasnosti pracuje na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB najprv ako 
odborný zamestnanec vo výskume, neskôr ako odborná asistentka. Je vedúcou lekárkou na 
akútnom oddelení pre ženy, vedie lekárov zaradených do špecializačnej prípravy.   
 
Prehľad pedagogickej činnosti: 
Zúčastňovala sa a zúčastňuje všetkých druhov pedagogickej činnosti v predmetoch 
psychiatria pre študentov všeobecného aj zubného lekárstva v slovenskom a anglickom 
jazyku. Viedla a vedie diplomové práce študentov v oboch jazykoch. V súčasti vykonáva 
funkciu zástupcu prednostu pre pedagogiku a podieľa sa na príprave výučbových programov 
a organizácie štúdia. Aktívne spolupracovala na príprave výučbových materiálov 
v programoch KEGA. Okrem pôsobenia na LF UK prednášala alebo v súčasnosti prednáša, 
vedie semináre a diplomové práce v predmetoch súdna psychiatria, psychopatológia, 
špeciálna psychiatria na Akadémii policajného zboru, Filozofickej a Právnickej fakulte UK.   
 
Vedecko-odborná a publikačná  činnosť:  
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. sa vo svojej vedeckej činnosti zameriava na širokú 
problematiku psychiatrie. Je to problematika psychopatológie, liečby psychických porúch, 
forenznej psychiatrie. Významná je spolupráca s Ústavom experimentálnej endokrinológie 
SAV pod vedením prof. PharmDr.  Daniely Ježovej, DrSc., ktorej výsledkom je aj predložená 
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habilitačná práca so zameraním na úlohu aldosterónu pri depresii s I. gynekologicko-
pôrodníckou klinikou pod vedením prof. MUDr. M. Borovského, PhD.   
Je spoluriešiteľkou jedného grantu APVV, zástupca vedúceho projektu a zodpovedný riešiteľ 
v dvoch grantoch VEGA a členka riešiteľského kolektívu v dvoch grantoch KEGA. 
Podľa štatistiky publikačnej činnosti vypracovanej Akademickou knižnicou LF UK 
z 15.4.2020 spĺňa podmienky pre habilitačné konanie – má tri publikované práce 
s kumulatívnym IF 10,96, z toho v dvoch prácach je prvou autorkou, spĺňa podmienku pre 
prvoautorstvo v najmenej 10 publikáciách, je autorkou učebného textu (5,32 AH), má 17 
citácií prác registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS.   
  
Ostatné činnosti: 
MUDr. Ľ. Izáková, PhD. je prezidentkou Psychiatrickej spoločnosti SLS, v tejto funkcii 
vykonáva množstvo významných aktivít. Významne sa podieľa ako organizátorka zjazdov 
a celej činnosti spoločnosti. Má významnú rolu v expertnej činnosti pre Ministerstvo 
zdravotníctva.  
Má významnú odbornú činnosť v oblasti forenznej psychiatrie, organizuje školenia a odborné 
podujatia v tejto oblasti.  
 
Uskutočnené tajné hlasovanie za účasti členov komisie a dvoch oponentov bolo s výsledkom 
piatich pozitívnych hlasov.  
 
Záver: 
MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. je uznávanou odborníčkou v odbore psychiatrie s činnosťou 
vo viacerých oblastiach odboru a s významným ocenením a postavením v rámci odbornej 
spoločnosti ako prezidentka Psychiatrickej spoločnosti SLS. 
Od ukončenia vysokoškolského štúdia vykonáva komplexnú pedagogickú činnosť 
v pregraduálnom štúdiu na LF UK, v špecializačnom štúdii a na iných fakultách Univerzity 
Komenského. Publikačná činnosť svedčí o rozsiahlom prehľade v odbore psychiatrie 
a významnej interdisciplinárnej spolupráci.  
Komisia konštatuje, že MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD., spĺňa požiadavky, ktoré LF UK 
v Bratislave vyžaduje od svojich uchádzačov o habilitáciu. 
Habilitačná komisia jednomyseľne odporúča priznanie vedecko-pedagogického titulu 
docent v odbore psychiatria. 
 
 V Bratislave 10.12.2020 
 
 

 
 
                                                          ......................................................                                                                                                                            
                                                             prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.  
                                                              predseda habilitačnej komisie  
 
 
.................................................                                           ...................................................                                       
prof. MUDr. Eva Češková, CSc.    prof. Zuzana Gdovinová, PhD.                          
    členka habilitačnej komisie                                                       členka habilitačnej komisie 
 


