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1. Kandidátka na vymenovanie profesora (inauguračné konanie) predložila všetky materiály 

v súlade s/so: 

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

pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, 

 Štandardmi pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej 

akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo  s účinnosťou od 01.09.2020, 

 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. 

 

2. PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. od roku 1997 doteraz pôsobila a pôsobí na Ústave 

ošetrovateľstva Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UJPŠ) 

v rôznych pracovných pozíciách - lektor, odborný asistent, vysokoškolský učiteľ, docent, 

zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť a od roku 2017 vykonáva funkciu prednostky. 

Zároveň od roku 2008 doteraz pôsobí v pracovnej pozícii vysokoškolský učiteľ na Vysokej 

škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave. V študijnom odbore 

ošetrovateľstvo participuje na vzdelávacom procese  v bakalárskom, magisterskom 

a doktorandskom  študijnom programe. Oblasti odborného zamerania kandidátky sú
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ošetrovateľstvo ako vedný odbor a ošetrovateľstvo  v primárnej starostlivosti. Zabezpečuje 

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. 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. v roku získala 2011 vedecko-pedagogický titul docent  

v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

v Bratislave. 

V pedagogickej činnosti dosiahla viaceré ocenenia: pochvalné uznanie dekana LF UPJŠ  

za vynikajúce pedagogické výsledky na základe hodnotenia študentmi v študijnom programe 

ošetrovateľstvo (2009), uznanie dekana LF UPJŠ „najlepší učiteľ“ (2010), ocenenie „Biele 

srdce“ v kategórii sestra - pedagóg (udelené Slovenskou komorou sestier a pôrodných 

asistentiek na regionálnej úrovni).  Od roku 2016 pôsobí ako koordinátorka pre výučbu 

predmetov v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo a v rokoch 2013 - 2016 

vykonávala funkciu študijného poradcu pre študentov v bakalárskom študijnom programe 

ošetrovateľstvo.  

Za obdobie svojho pedagogického pôsobenia bola v magisterskom študijnom programe 

ošetrovateľstvo školiteľkou 39 diplomových prác a tiež oponentkou 15 rigoróznych prác. 

 

3. VEDECKÁ ŠKOLA 

Kandidátka  bola školiteľkou dvoch doktorandov, ktorí úspešne obhájili dizertačné práce 

v doktorandskom študijnom programe ošetrovateľstvo. V súčasnosti je školiteľkou jedného 

doktoranda v doktorandskom študijnom programe ošetrovateľstvo.  

 

4. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ A CITAČNÝ INDEX  

Odbornú vedeckú akceptáciu doc. PhDr. Lucie Dimunovej, PhD. sumárne dokumentuje 167 

publikovaných  vedeckých výstupov v odbore ošetrovateľstvo, z toho 69 zahraničných 

(SCOPUS, Web of Science: 16)  a 98 domácich. Je autorkou a/alebo spoluautorkou  

odborných a vedeckých prác z viacerých oblastí ošetrovateľstva:  

 vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 5 

 vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách: 1 

 kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničí: 3  

 vysokoškolské učebnice: 2  
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 kapitoly vo vysokoškolských učebniciach: 5  

 skriptá a učebné texty: 2 

Citačný index 

Na publikované vedecké  práce doc. PhDr. Lucie Dimunovej, PhD.  je zaregistrovaných 174 

citačných ohlasov, z toho 45 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných 

indexoch Web of Science a databázach SCOPUS a EBSCO, 60 v zahraničných publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch a 69 v domácich publikáciách neregistrovaných 

v citačných indexoch.  

 

5. PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ 

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.  prezentovala príspevky s odbornou tematikou 

a problematikou z odboru ošetrovateľstvo na 74 medzinárodných a národných vedeckých 

konferenciách a sympóziách. Podieľala sa na vedení konferenčných sekcií na  

13 medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a sympóziách. Participovala ako 

členka v 13 vedeckých výboroch na týchto vedeckých podujatiach. Celkovo bola pozvaným 

odborníkom na 24 medzinárodných a národných vedeckých konferenciách a sympóziách.   

 

6. VÝSKUMNÉ PROJEKTY  

Doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. bola v období rokov 2009 - 2020 spoluriešiteľkou  

5 úspešne ukončených výskumných projektov. V súčasnosti je riešiteľkou 2 výskumných 

projektov zastrešených APVV.    

Celkovo vypracovala 21 posudkov na výskumné projekty (APVV, KEGA).  

 

7. PRÍNOS KANDIDÁTKY PRE ROZVOJ ODBORU OŠETROVATEĽSTVO  

V intenciách  podrobného súpisu odborného profesijného profilu: pedagogickou činnosťou, 

vedeckou školou, publikačnou činnosťou, citačnými ohlasmi na vedecké príspevky, 

prednáškovou činnosťou, participáciou na výskumných projektoch, ďalšími pracovnými 

aktivitami, pracovnými skúsenosťami a v intenciách osobnostného profilu vyznačujúceho  

sa morálnou zrelosťou, zodpovednosťou, empatiou, komunikačnými zručnosťami 

a kreativitou patrí doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. k uznávaným odborníkom a je autoritou 

v zahraničnom a národnom akademickom priestore v odbore ošetrovateľstvo. Svojimi 

pracovnými aktivitami vo významnej miere prispieva k rozvoju odboru ošetrovateľstvo.  
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ZÁVER 

Na základe predložených materiálov podľa bodu 1. tohto posudku na vymenovanie profesora 

(inauguračné konanie) konštatujem, že doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. spĺňa kritériá  

a predpoklady vo všetkých ukazovateľoch a oblastiach na vymenovanie za profesora v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania 7.4.1 ošetrovateľstvo.  

Na základe uvedených skutočností si dovoľujem odporučiť inauguračnej komisii a Vedeckej 

rade Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  schváliť 

návrh na vymenovanie doc. PhDr. Lucie Dimunovej, PhD. za profesorku v odbore 

habilitačného konania a inauguračného konania ošetrovateľstvo. 
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oponent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


