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13.  NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 

 

doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. 

za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

Meno a priezvisko, tituly: doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. 

Rok a miesto narodenia: 1960, Považská  Bystrica 

                                                                                                  

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2006: Mgr. v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská Univerzita v Trnave  

2008: PhDr. v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská Univerzita v Trnave  

2010: PhD. v odbore ošetrovateľstvo, Trnavská Univerzita v Trnave  

2018: doc. v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

 

Ďalšie vzdelávanie 

2007: Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti, Pedagogická fakulta UK Bratislava  

2015: Špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie, 

UKF Nitra 

2017: Špecializačné štúdium v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, UKF Nitra 

Priebeh zamestnaní 

1981 – 1996: zdravotná a staničná sestra, NsP Nitra 

1996 – 2006: sestra, v neštátnych zdravotníckych zariadeniach  

2002 – 2003: pedagogička výchovných predmetov, Základná škola Šintava 

2006 – 2012: odborná učiteľka a vedúca študijného odboru na SZŠ, Nitra 

2010 – 2014: vedúca odboru školstva, mládeže, športu  a kultúry ÚNSK 

2011 – 2013: odborná asistentka, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 

2014 – trvá: vysokoškolská učiteľka, docentka na VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava 

2014 – trvá: vedúca oddelenia metodicko riadiaceho OŠ ÚNSK 

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma inauguračnej prednášky: Faktory ovplyvňujúce preventívne správanie pri osteoporóze  

                                                   z pohľadu ošetrovateľstva 

Dátum zverejnenia prednášky: 10. 1. 2022, denník KORZÁR 

Dátum a miesto jej konania: 28. 1. 2022, VŠaZSP sv. Alžbety v Bratislave 
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 C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

Predseda komisie: prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP Bratislava, vo funkcii profesor,      

v odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

Členovia:          prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TU Trenčín, vo funkcii profesor, v  

odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

 prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. (SZU Bratislava vo funkcii profesor, v 

odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

 doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (LF MU Brno, ČR zahraničný 

odborník)  

Oponenti: prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. (VŠZaSP Bratislava, , vo funkcii profesor, 

v odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. (UPJŠ, Košice, , vo funkcii profesor, v 

odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (SZU Bratislava, vo funkcii profesor, v 

odbore HKaIK ošetrovateľstvo) 

prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD. (Univerzita Nový Sad, Srbsko, zahraničný 

odborník)    

 

D. STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2022 preskúmala inauguračný spis doc. 

PhDr. Ľubice Libovej, PhD. a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej inauguračnej prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť (pracovisko/predmety) 

VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava, FZaSP sv. Ladislava, Nové Zámky v predmetoch 

gynekologické ošetrovateľstvo a  manažment v ošetrovateľstve. 

Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, predmet manažment v ošetrovateľstve 

Stredná zdravotnícka škola, Nitra: odborné predmety a poradenstvo. 

Celkový prehľad výstupov pedagogickej činnosti je uvedený v tabuľke inauguračného spisu.  

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy úspešne vychovala tri doktorandky a vedie ďalšie dve. Viedla 13 

bakalárskych prác a 41 magisterských prác.  

 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná práca doc. PhDr. Ľubice Libovej, PhD. je zameraná najmä na: 
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 osteoporózu a pohybovú aktivitu u žien v menopauze  

 históru a vývin geriatrie a geriatrického ošetrovateľstva  

 využitie informačno-komunikačných technológií v oblasti posudzovania vo 

vzdelávaní v ošetrovateľstve. 

Inaugurantka je spoluriešiteľkou 2 vedeckých projektov VEGA a 1 KEGA grantu.  

 

4. Prednášková činnosť 

Uchádzačka má rozsiahlu prednáškovú činnosť, 55 na konferenciách z toho v zahraniční 21. 

Mala 11 pozvaných prednášok v zahraniční a 15 domácich. 

 

5. Publikačná aktivita 

Inaugurantka je autorkou alebo spoluautorkou 91 prác, z toho: 

• 17 výstupov kategórie A (registrovaných vo Web of Science a v SCOPUS)  

• 29 zahraničných publikácií v odbore ošetrovateľstvo. 

Má 54 citačných ohlasov z toho je 35 indexových citácií SCI (WOS, SCOPUS). 

 

6. Prínos pre vedu 

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti systematicky 

orientuje na oblasť geriatrického ošetrovateľstva obzvlášť na osteoporózu a pohybovú aktivitu 

u žien v menopauze. 

 

7. Zahraničné stanoviská  

Obdržali sme tri pozitívne odborné referencie a odporúčania od odborníkov: 

doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD., Vysoká škola polytechnická Jihlava, CZ 

prof. Dr. hab. Tadeusz Bak, Univerzita Varšava, PL 

Michael M. Costello, J.D., Univerzita Scranton, USA 

 

 

E. HODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY  

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. dňa 28. 1. 2022 na zasadnutí Vedeckej rady VŠZaSP sv. 

Alžbety predniesla inauguračnú prednášku s názvom „Faktory ovplyvňujúce preventívne 

správanie pri osteoporóze z pohľadu ošetrovateľstva“.  

Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 5 ods. 9 Vyhlášky MŠVVaŠ č. 246/2019 Z. z., v znení 

neskorších zmien, o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor.  

Vo svojej inauguračnej prednáške veľmi erudovane predstavila tématiku, ktorá patrí do 

oblasti záujmu nielen medicínskeho ale i vedného odboru ošetrovateľstvo. V úvode jasne  
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objasnila dva hlavné rizikové faktory osteoporózy. Na neovplyvniteľné faktory, tým sú 

genetická predispozícia, vek, pohlavie a na ovplyvniteľné faktory, čím sú predovšetým chyby 

vo výžive, fajčenie, alkohol a nedostatok pohybovej aktivity. Ďalej vhodne poukázala, že i 

keď osteoporóza bezprostredne neohrozuje život, predstavuje vážny potenciálny problém, ktorý môže 

viesť k fraktúram a následne k vážnym komplikáciám zdravotného stavu, narušeniu sebestačnosti 

a závislosti na opatere a ošetrovaní inými osobami.  

Uchádzačka presvedčivo poukázala na prevenciu osteoporózy, rozpoznanie problémov spojených 

s osteoporózou, vhodnú edukáciu, podporu sebestačnosti, pohybovú aktivitu, ktoré sú základom 

profesionálneho ošetrovania.  

Inaugurantka svojou prednáškou excelentne preukázala svoje pedagogické schopnosti v celej 

šírke odboru ošetrovateľstvo a to na príklade osteoporózy z ošetrovateľského aspektu. 

 

F. ZÁVER 

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. svojou pedagogickou a vedeckovýskumnou prácou prispela 

k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre inauguračné 

konanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Svojim doterajším 

systematickým profesionálnym snažením a i inaguračnou prednáškou preukázala pedagogické 

majstrovstvo v odbore ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností komisia odporúča Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety 

udeliť doc. PhDr. Ľubici Libovej, PhD. titul profesorka v odbore Ošetrovateľstvo. 
 

 

------------------------------------------------------------------ 

Výsledok hlasovania komisie pre inauguračné konanie: 

za:    

proti:   

zdržal sa:  

------------------------------------------------------------------- 
 

V Bratislave, dňa 28. 1. 2022 

 

Predseda komisie: prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  ………………………..……… 

Členovia:        prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.  ………………………..…… 

            prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. ………………………..…… 

 doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA   ………………………..…… 


