
 

VYSOKÁ  ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE 

SV.  ALŽBETY,  N. O.  

Bratislava 
 

15. Výpis uznesenia č. 5/73/2022 zo 73. zasadnutia Vedeckej rady VŠZaSP sv. Alžbety 

v Bratislave o vymenovaní doc. PhDr. Ľubice Libovej, PhD.,  
docentky z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 

 za profesora v odbore  habilitačného konania a inauguraného konania - ošetrovateľstvo 

 
Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety sa konala 28. januára 2022 

Návrh predložil:  Dr.h.c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD. 

 
Predseda komisie:   

prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. 

(zamestnanec VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave,  pôsobí vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania 
a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

Členovia komisie:   

prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.  

(pôsobí na Trenčianskej univerzite   A. Dubčeka, v Trenčíne vo funkcii profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD.  

(pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vo funkcii profesora v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

 doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA  

(zahraničný odborník v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo,  Lékařská 
fakulta, Masarykova univerzita v Brne, ČR) 

Oponenti:          

prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  
(zamestnanec VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave,  pôsobí vo funkcii profesora, v odbore habilitačného konania 

a inauguračného konania ošetrovateľstvo) 

prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  

(pôsobí v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, vo funkcii profesor, 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) 

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.  

(profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo, v danom odbore  je 

dlhoročným uznávaným odborníkom, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave) 

     prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD. 

(pôsobí vo funkcii profesor v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo,       
Univerzita Nový Sad, Lekárska fakulta, Srbsko)     

 

Téma inauguračnej prednášky:          Faktory ovplyvňujúce preventívne správanie pri osteoporóze z pohľadu      

ošetrovateľstva 

Dátum zverejnenia prednášky:          10. januára 2022, denník Korzár 

Dátum a miesto konania prednášky: 28. januára 2022,  VŠZSP sv. Alžbety v Bratislave   

 

Výsledok hlasovania vo Vedeckej rade VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave 
Celkový počet riadnych členov VR: 20 

Počet prítomných členov VR:               18, z toho 4 online 

Hlasovalo za:                              17  

Proti:       0  

Zdržali sa hlasovania:       1 

 

Vedecká rada VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave  s c h v a ľ u j e  návrh na vymenovanie  

doc. PhDr. Ľubice Libovej, PhD.,  
za profesora v odbore  habilitačného konania a inauguraného konania - ošetrovateľstvo a  konštatuje, že 

inauguračné konanie prebiehalo v súlade so zákonom o VŠ a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o 

postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.                      

      
V Bratislave, 28.1. 2022  

 

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

                                                                                        predseda VR VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave                                                                      


