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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. Ľubici Libovej, PhD.  Kandidátka predložila 

všetky materiály požadované Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019, aj materiály 

v súlade s kritériami VšZSP sv. Alžbety. 

 

1. Pedagogická činnosť 

PhDr. Ľubica Libová, PhD. získala vedecko – pedagogický titul docent v odbore 

ošetrovateľstvo v r. 2018. Od r. 2014   má kontinuálnu pedagogickú činnosť 

v odbore ošetrovateľstvo na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, na jej Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava v Nových 

Zámkoch. 

 

2. Vedecká škola 

V súčasnosti vedie 2 doktorandov,  3 úspešne ukončili doktorandské štúdium. 

 

3. Publikačná činnosť a ohlasy 

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. je autorkou alebo spoluautorkou  91 prác, 

z toho: 

- 1 vedecká monografia v domácom vydavateľstve  

- kapitoly vo vedeckej monografii v domácom vydavateľstve 

- 2 vysokoškolské učebnice –  z toho 1 zahraničná a 1 domáca 

- 1 skriptá a učebné texty. 

Na publikované práce má 54 ohlasov, z toho :  

- indexované citácie SCI: 35 

 - v zahraničných publikáciách: 3 

  - v domácich publikáciách: 16. 



 

4. Prednášková činnosť 

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. prednášala na 55 odborných podujatiach, 

z toho 21x v zahraničí s 11 pozvanými prednáškami. 

  

5. Vedecký výskum 

Doc. PhDr. Ľubica Libová, PhD. riešila 3 výskumné úlohy: 

Člen riešiteľského kolektívu -1/0461/19  VEGA 

Člen riešiteľského kolektívu  - 1/0505/18   2018 – 2021 VEGA 

Člen riešiteľského kolektívu   - 051UKF-4/2017 KEGA 

 

ZÁVER A ZHODNOTENIE INAUGURAČNÉHO SPISU 

Na základe predložených dokumentov uchádzačky hodnotím kandidátku 

kladne.  Doc.  PhDr. Ľubica Libová, 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. Ľubica Libová, PhD. spĺňa všetky kritériá potrebné  

na vymenovanie za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania 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. 

Ľubicu Libovú, PhD.  v odbore habilitačného konania a inauguračného 

konania ošetrovateľstvo. 
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        prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc., v. r. 

 

 


