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Oponent: prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. 

 

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  

sv. Alžbety v Bratislave   som bol menovaný v inauguračnom konaní za oponenta doc. PhDr. 

Lucii Dimunovej, PhD.  Kandidátka predložila všetky materiály požadované Vyhláškou MŠ 

SR č. 6/2005, aj materiály v súlade s kritériami VšZSP sv. Alžbety. 

 

1. Pedagogická činnosť 

PhDr. Lucia Dimunová, PhD. získala vedecko – pedagogický titul docent v odbore 

ošetrovateľstvo v r. 2011. Od tejto doby má kontinuálnu pedagogickú činnosť v odbore 

ošetrovateľstvo na: 

- Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, lekárska fakulta, Ústav 

ošetrovateľstva od r. 1997, od r. 2017 prednostka Ústavu ošetrovateľstva, 

-  Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, na jej Fakulte 

zdravotníctva a sociálnej práce od r. 2008, vo funkcii odborného asistenta, 

 

2. Vedecká škola 

Ukončený 2 doktorandi:  PhDr. Ľuba Palková, PhD.,  PhDr. Katarína Angelovičová, 

PhD. 

    Súčasný počet doktorandov: 1 PhDr. Ivana Ronayová 

 

3. Publikačná činnosť a ohlasy 

Publikačná činnosť spolu - 167 

Zahraničné publikácie - 69; domáce publikácie – 98 Scopus, Web of Science -16  

Monografia AAA  - 5 ks (7,2 AH); AAB  -  1 ks  (1 AH) 

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničí ABC - 3 ks 

 (15%, 25%, 0,5 AH) 

Vysokoškolské učebnice ACB - 2ks  

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach ACD - 5ks  (5,57 AH) 

Skriptá a učebné texty BCI - 2ks 



Ohlasy: 

Celkový počet citácii (bez autocitácií): 174 

             z toho   indexované citácie SCI - 45 

              v zahraničných publikáciách - 60 

        v domácich publikáciách - 69 

 

4. Prednášková činnosť 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  

 Aktívna účasť na konferenciách - celkovo  74 

 

Prednášková činnosť aktívna – pozvané prednášky ( 24 ) 

Prednášková činnosť aktívna ( 50 ) 

z toho 

zahraničné podujatia ( 23 ) z toho pozvané prednášky ( 6 ) 

domáce podujatia  ( 51 ) 

 

5. Vedecký výskum 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. má ukončených 5 výskumných projektov a 2 prebiehajúce  

štúdie. 

 

UKONČENÉ VÝSKUMNÉ PROJEKTY: 5 

 

1) Názov projektu: IRES Inovácia pre vedomostnú spoločnosť  

Grantová schéma: Štrukturálne fondy EÚ 2012 - 2015 

Spoluriešiteľ 

2) Názov projektu: IRES Inovácia pre vedomostnú spoločnosť  

Grantová schéma: Štrukturálne fondy EÚ 2018 - 2020 

Spoluriešiteľ 

3) Názov projektu: Teoretické princípy, metódy a prostriedky diagnostiky a rehabilitácie 

mobility seniorov 2011- 2013 

Grantová schéma: VEGA 

Spoluriešiteľ 

4) Názov projektu: Proteomická analýza vplyvu cytostatík a neionizačných 

elektromagnetických polí na proteóm humánnych nádorových buniek 2009 - 2011 

Grantová schéma: VEGA 

spoluriešiteľ 

5) Názov projektu: Prenatálna aplikácia retinoidov, ich morfologické a funkčné ovplyvnenie 

centrálneho nervového systému potkana 2011 - 2013 

Grantová schéma: VEGA 

Spoluriešiteľ 

 

PREBIEHAJÚCE VÝSKUMNÉ PROJEKTY: 2 



 

1) Názov projektu: LORICCOM: Longitudinálny výskum psychosociálnych inovácií v 

manažmente chronických chorôb. 2016 - 2020 

 

Funkcia v projekte: riešiteľ 

 

2) Názov projektu: Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický 

význam analyzovaný pomocou strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov 

(ID 732) 2018 - 2022 

Grantová schéma: APVV 

Funkcia v projekte: riešiteľ 

 

 

ZÁVER A ZHODNOTENIE INAUGURAČNÉHO SPISU 

Na základe predložených dokumentov uchádzačky hodnotím kandidátku kladne.  Doc.  

PhDr. Lucia Dimunová, PhD. je významným, aktívnym odborníkom v odbore 

ošetrovateľstvo, čo potvrdila vo svojej pedagogickej, prednáškovej a publikačnej činnosti. Jej 

aktivity obohacujú úroveň poznania v odbore ošetrovateľstvo.  Doc. PhDr. Lucia Dimunová, 

PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné  na vymenovanie za profesora vo vednom odbore 7.4.1 

ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností odporúčam inauguračnej komisii i Vedeckej 

rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce  sv. Alžbety v Bratislave   schváliť 

návrh na vymenovanie za profesora doc. PhDr. Luciu Dimunovú, PhD.  vo vednom 

odbore 7.4.1. ošetrovateľstvo. 

 

 

Bratislava 14.06.2021 

 


