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13.  NÁVRH INAUGURAČNEJ KOMISIE NA VYMENOVANIE 
 

 

doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. 

za profesora v odbore 7.4.1. Ošetrovateľstvo 

 

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O UCHÁDZAČKE 

Meno a priezvisko, tituly: Lucia Dimunová, doc. PhDr., PhD. 

Rok a miesto narodenia: 1975 v Košiciach 

 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

2011 docent v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava 

2008  PhD. v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety n.o., Bratislava 

2005  PhDr. v odbore ošetrovateľstvo, VŠZaSP sv. Alžbety n.o., Bratislava 

2005  magisterské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, UPJŠ LF, Košice 

1996  bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo, UPJŠ, LF, Košice  

1993  Stredná zdravotnícka škola, Košice, odbor všeobecná sestra   

 

Ďalšie vzdelávanie 

2004  Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti 

1999  The TOEFL Institutional Testing Program 

1998 - 1999 Certifikát absolvovania ošetrovateľského manažmentu, The University of Scranton 

 

Priebeh zamestnaní 

1997 - trvá  UPJŠ LF Košice, Ústav ošetrovateľstva, vysokoškolská učiteľka, docentka,                

           zástupkyňa prednostu pre pedagogickú činnosť a od roku 2017 prednostka  

2008 - trvá VŠZaSP sv. Alžbety, n.o., Bratislava, vysokoškolská učiteľka 

2013 - trvá ADOS M+M, Košice, sestra 

09. 1996 - 08. 1997 FNsP, Košice, zdravotná sestra 

07. 1993 - 01. 1994 FNsP, Košice, zdravotná sestra    

 

B. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA 

Téma inauguračnej prednášky: Determinanty ovplyvňujúce pracovnú záťaž v ošetrovateľskej 

profesii.  

Dátum a miesto jej konania: 17. 6. 2021, o 16:00, VŠZSP sv. Alžbety, Pod Brehmi 4/A, 

Bratislava – Polianky 
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C. ZLOŽENIE INAUGURAČNEJ KOMISIE A OPONENTI 

Predseda komisie:  prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia:            prof. Dr. Miriam Richter (HAW Hamburg/D) 

   prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD. (TU Trenčín) 

prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD. (SZU Bratislava) 

Oponenti:               prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

prof. Joanna Rosinczuk, Ph.D., RN (WLU Wroclav/PL)    

prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. (SZU Bratislava) 

doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD. (SZU Bratislava) náhradníčka 

prof. MUDr. Oto Masár, CSc. (LF UK Bratislava) náhradník  

 

D. STANOVISKO INAUGURAČNEJ KOMISIE 

Inauguračná komisia na svojom zasadnutí dňa 17. 6. 2021 preskúmala inauguračný spis doc. 

PhDr. Lucie Dimunovej, PhD.  a posúdila úroveň a kvalitu prednesenej inauguračnej prednášky. 

 

1. Pedagogická činnosť (pracovisko/predmety) 

UPJŠ LF Košice a VŠZaSP sv. Alžbety n.o., Bratislava /   

vyučované profilové predmety a ostatné predmety: ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v zdraví 

pri práci, ošetrovateľské techniky, ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľstvo v neurológii, 

základy zdravotnej starostlivosti, základy ošetrovateľstva a prvá pomoc, manažment 

v ošetrovateľstve a nursing clinical procedures. 

 

2. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy vychovala tri doktorandky a súčasne jednu školí. Viedla 43 

bakalárskych prác, 105 magisterských prác a 3 dizertačné práce. Oponovala 49 bakalárskych, 

13 magisterských a 2 dizertačné práce. 

 

3. Vedecko-výskumná činnosť 

Vedecko-výskumná práca doc. PhDr. Lucie Dimunovej, PhD. je zameraná najmä na analýzu 

faktorov súvisiacich s výkonom ošetrovateľskej profesie ako sú stres, syndróm vyhorenia, 

pracovná záťaž a iné na vybrané oblasti súvisiace s ošetrovaním, najmä v rámci primárnej 

zdravotnej starostlivosti. 

Inaugurantka bola spoluriešiteľkou 7 vedeckých projektov, ktoré boli zamerané na oblasť 

výskumu, vývoja a vzdelávanie. Je členkou komisie pre obhajoby doktorandských dizertačných 

prác v odbore ošetrovateľstvo. Je tiež posudzovateľkou projektov KEGA a APVV.   
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4. Prednášková činnosť 

Uchádzačka má rozsiahlu aktívnu prednáškovú účasť na 74 konferenciách z toho 23 v zahraničí. 

13 krát bola členkou vedeckého výboru konferencií a taktiež 13 krát viedla sekcie na 

medzinárodných konferenciách.  Dosiahla 6 pozvaných prednášok v zahraničí. 

 

5. Publikačná aktivita 

Inaugurantka je autorkou alebo spoluautorkou 167 pôvodných vedeckých prác, z toho: 

knižné publikácie charakteru vedeckej monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (25), 

vrátane vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS (16). Ostatné knižné publikácie (17) sú vysokoškolské učebnice alebo 

kapitoly v nej a odborné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách (6). 

 

6. Prínos pre vedu 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. sa vo svojej vedecko-výskumnej činnosti systematicky 

orientuje na rozvoj ošetrovateľstva obzvlášť neurologického a ošetrovateľstva zdravia v práci. 

 

E. HODNOTENIE INAUGURAČNEJ PREDNÁŠKY  

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. dňa 17. 6. 2021 na Vedeckej rade VŠZaSP sv. Alžbety 

predniesla inauguračnú prednášku s názvom „Determinanty ovplyvňujúce pracovnú záťaž v 

ošetrovateľskej profesii“. Prednáška sa uskutočnila v súlade s § 5 ods. 9 Vyhlášky č. 246/2019 

Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor. 

Uchádzačka vo svojej inauguračnej prednáške veľmi erudovane predstavila tématiku, ktorá 

patrí do oblasti vedného odboru ošetrovateľstvo. Jasne vymedzila pracovnú záťaž 

v ošetrovateľskom povolaní a rozdelila ju do troch kategórií: záťaž psychickú, fyzickú a záťaž 

súvisiacu s behaviorálnymi rizikovými faktormi životného štýlu. Vhodne poukázala na 

determinanty, ktoré pôsobia na fyzickú záťaž ošetrujúcich ako je nedostatočné technické, 

ergonomické a taktiež personálne zabezpečenie. Ako individuálne rizikové faktory správne 

uviedla telesnú konštrukciu ošetrujúceho a jeho fyzickú zdatnosť. Manipuláciu s pacientom  

uviedla ako najčastejšiu príčinu fyzickej záťaže u ošetrujúcich, dôsledkom ktorej sú udávané 

bolesti chrbta a dolných končatín. 

Inaugurantka svojou prednáškou preukázala excelentne svoje pedagogické schopnosti v celej 

šírke odboru ošetrovateľstvo a to nielen na príklade spracovania tématiky pracovnej záťaže 

v ošetrovateľskej profesii ale taktiež v profesijnej príprave v ošetrovateľstve ako odbore vedy, 

praxe a vzdelávania.  
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F. ZÁVER 

Kandidátka predložila všetky materiály v súlade: 

 s ustanoveniami vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

 so Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo s účinnosťou od 01.09.2020, 

 s kritériami a podkladmi potrebnými na splnenie kritérií k zaradeniu na funkčné miesto 

profesor na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  

v odboroch: ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a sociálna práca s účinnosťou  

od 01.10.2019. 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. svojou pedagogickou a vedecko-výskumnou prácou 

prispela k rozvoju odboru Ošetrovateľstvo. Úspešnou kooperáciou na výskumných projektoch, 

vedeckými kontaktmi a tvorivosťou patrí doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. k uznávaným 

odborníčkam v odbore ošetrovateľstvo nielen na národnej ale i na medzinárodnej úrovni, čo 

potvrdzujú i pozitívne ohlasy a viaceré písomné doporučenia, ktoré obdržala inauguračná 

komisia.  

Menovaná v plnom rozsahu spĺňa kritériá pre vymenovanie za profesorku v odbore 

ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Svojim 

doterajším príkladným systematickým profesionálnym snažením a i inaguračnou prednáškou 

preukázala pedagogické majstrovstvo v celej šírke odboru ošetrovateľstvo.  

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

udeliť doc. PhDr. Lucii Dimunovej, PhD. titul profesorka v odbore Ošetrovateľstvo. 

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

Výsledok hlasovania komisie pre inauguračné konanie: 

za:    

proti:   

zdržal sa:  

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

V Bratislave, dňa 17. 6. 2021 

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

členovia:   prof. Dr. Miriam Richter                     ………………………..……… 

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

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


