
NÁVRH HABILITAČNEJ KOMISIE 

na udelenie vedecko-pedagogickej hodnosti docent v odbore ošetrovateľstvo, 

odbornej asistentke VŠZaSP sv. Alžbety - PhDr. Ľubici Libovej, PhD. 

 

 

ÚDAJE O UCHÁDZAČKE: 

Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast: 

 2010 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor 

ošetrovateľstvo, doktorandské štúdiu – Philosophiae doctor, PhD. 

 2008 Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor 

ošetrovateľstvo, doktorské štúdium, PhDr. 

 2001 – 2006 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor 

ošetrovateľstvo, magisterské štúdium, 

Ďalšie vzdelávanie:  

 2017 UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, špecializačné štúdium odbor 

ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii 

 2015 UKF v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, špecializačné štúdium odbor 

ošetrovateľská starostlivosť v chirurgii 

 2006 – 2007 Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, Vysvedčenie o 

pedagogickej spôsobilosti, 

 

Priebeh zamestnaní:  

 2014 - trvá   vedúca oddelenia metodicko riadiaceho OV a K ÚNSK 

 2010 - 2014  ÚNSK -vedúca, odboru školstva, mládeže, športu a kultúry ÚNSK 

 2005 - 2010 Stredná zdravotnícka škola  Nitra, pracovná pozícia–pedagóg odborných 

predmetov a vedúca študijného odboru (zodpovednosť za odborná vedenie, poradenstvo, 

kontrolu a metodické riadenie pedagógov odboruzdravotný asistent )   

 2002 – 2003  Základná škola Šintava,pracovná pozícia – pedagóg výchovných predmetov 

 1996 -  2006  Neštátne zdravotnícke zariadenia, pracovná pozícia sestra – neštátna 

ortopedická, očná ambulancia, 

 1981 - 1996 Nemocnica s Poliklinikou Nitra, pracovná pozícia zdravotná a staničná sestra 

– detské jasle, telovýchovné lekárstvo, ortopedické oddelenie a ambulancia 

 

ZLOŽENIE HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTI: 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:     Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (SZU Bratislava) 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. (TU Trnava) 

 

Oponenti:                prof. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

                                prof. MUDr. Miroslav Danaj, CSc. (TU Trnava) 

                                   doc. PhDr. Anna Mazalánová, PhD. (UK Bratislava)  

 



STANOVISKO HABILITAČNEJ KOMISIE 

Uchádzačka predložila doklady k habilitačnému konaniu, v súlade s ustanoveniami 

zákona Ministerstva školstva č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, 

a v nadväznosti s Vyhláškou 6/2005 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe 

získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-padagogických titulov docent 

a profesor, v znení neskorších predpisov. Komisia overila hodnovernosť predložených dokladov 

a zhodnotila posudky oponentov habilitačnej práce. 

 

1. Pedagogická činnosť: 

 2014 – trvá Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., FZaSP, sv. 

Ladislava Nové Zámky, pracovné zaradenie odborný asistent. Vyučované predmety: 

Gynekologické ošetrovateľstvo,  

 2011 – 2012     UKF Nitra FZaSP, katedra ošetrovateľstva, pracovné zaradenie odborný 

asistent: Vyučované predmety: Manažment v ošetrovateľstve 

 2005 – 2010 Stredná zdravotnícka škola  Nitra, pracovná pozícia –pedagóg odborných 

predmetov a vedúca študijného odboru  (zodpovednosť za odborné vedenie, poradenstvo,               

kontrolu a metodické riadenie pedagógov odboru zdravotný asistent ) 

 

2. Publikačná činnosť 
 

Uchádzačka publikovala súhrnne 48 vedeckých a odborných prác, z toho je autorkou  1 

vedeckej monografie,  spoluautorkou 1 skrípt a učebných textov,  spoluautorkou 2  vedeckých 

prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach WOS, Scopus, ERIH s impakt 

faktorom 1,620,  spoluautorkou 2  vedeckých prác publikovanej v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch,  spoluautorkou 3 vedeckých prác  v domácich nekarentovaných 

časopisoch.  

Z 51 citácii, z toho 48 registrovaných v citačných indexoch v databáze Web of Science , 

SCOPUS.  

 

Výskumná činnosť  

Uchádzačka sa podieľala ako spolu riešiteľka na 5 – tich projektoch, konkrétne na:   

1. Projekt no. 1/0505/18 VEGA 

Modulačné účinky prírodných látok na skelet živočíchov v in vivo a in vitro podmienkach  

vedúci projektu:prof. RNDr. RadoslavOmelka, PhD. Fakulta prírodných vied UKF v Nitre– 

spoluriešiteľ projektu 2018-2021 

 

2. Project no. 048UKF-4/2018 KEGA 

Posudzovaniepacientov v pregraduálnomvzdelávanísestier s využitíminformačno-  

Komunikačných technológií–spoluriešiteľ, vedúciprojektu: PhDr. Zuzana Spáčilová, PhD.  

KatedraošetrovateľstvaFSVaZ UKF v Nitre, začiatokprojektu: od 2018 

 

3. ProjektMŠVVaŠ SR 

Podporarozvojašportunarok 2017, “Netradičnákalokagatia prežiakov 2.st.ZŠ v Nitre”–  

koordinátor: SZŠ Nitra, – spoluriešiteľprojektu v obodobí od26.5.2017 



 

4 .Project no. 2016-1-TR01-KA102-030739 

International Erasmus+mobility project, partneri: Stredná zdravotnícka škola –  

EgészségügyiKözépiskola Nové Zámky, Slovensko, SOU "Jane Sandanski" Shtip, Macedonia 

– spoluriešiteľ projektu v období1.9.2016 - 31.8.2017 

 

5. Grant Nadácie SLSP 

“S kolobežkou na telesnúvýchovu”, koordinátor: SZŠ Nitra–spoluriešiteľv období1.7.2017 –  

31.12.2017  

 

Prednášková činnosť  

 

Uchádzačka absolvovala 15 domácich pozvaných prednášok. Celkovo sa zúčastnila na 30  

konferenciách, z toho 5 bolo v zahraničí.  

 

 

6. Vedecká škola 

V rámci vedeckej školy od roku 2016 uchádzačka školí ako školiteľ špecialista 2 doktorandov: 

na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave: 

 PhDr. Zuzana Bystrická. Názov dizertačnej práce: Význam svojpomocných skupín v 

ošetrovateľstve  

 Mgr. Miroslava Nemčíková Názov dizertačnej práce: Vplyv implementácie bazálnej 

stimulácie do ošetroateľskej praxe na proces uzdravovania pacienta 

 

HABILITAČNÁ PREDNÁŠKA: 

 

Téma habilitačnej prednášky: „Determinanty rozvoja osteoporózy cez ukazovatele pohybovej 

activity u žien v menopauze“. 

Dátum zverejnenia prednášky: 18. 4. 2018, denník KORZAR a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  

Dátum a miesto jej konania:      2. 5. 2018 o 10.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v Bratislave,  Námestie 

1. mája č. 1   

   

Hodnotenie habilitačnej prednášky  

 

 Dňa 2. 5. 2018 predniesla  PhDr. Ľubica Libová, PhD. habilitačnú prednášku s názvom  

„Determinanty rozvoja osteoporózy cez ukazovatele pohybovej activity u žien v menopauze“.“ 

za prítomnosti habilitačnej komisie, oponentov a členov Vedeckej rady VŠ ZaSP sv. Alžbety. 

Habilitačná prednáška upriamila pozornosť na fenomén problémového správania sa 

pacientov s osteroporózou, ktorý je stále aktuálnym problémom súčasnosti a predstavuje nielen 

zdravotnícky, ale aj sociálny, etický, forenzný problém ktorý by mala naša krajina naliehavo 

riešiť. V posledných desaťročiach a najmä v súčasnej dobe  ho možno zaradiť medzi vážne 

celospoločenské problémy. V súvislosti s demografickým vývojom v našej krajine sa do 



popredia stále viac dostáva starostlivosť o rizikové skupiny, osobitne o seniorov. Sestra ako 

dôležitý článok multidisciplinárneho tímu má vytvárať podmienky, ktoré vyhovujú 

individuálnym potrebám pacienta. Vo svojej prednáške poukázala na rezervy vo využívaní 

všetkých škál a hodnotení v súvislosti s predmetnou riešenou problematikou, ktorých je 162. 

Po prednesení prednášky autorka odpovedala na otázky členov komisie a následne sa 

uskutočnila diskusia. 

 

HABILITAČNÁ PRÁCA: 

Názov habilitačnej práce „Kvalita života pacientov pred a po operácii bedrového kĺbu“ 

Dátum zverejnenia obhajoby práce: 18. 4. 2018, denník KORZAR a webové sídlo Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie 

Dátum a miesto obhajoby habilitačnej práce:  2. 5. 2018 o 10.00 hod., VŠZSP sv. Alžbety, v 

Bratislave,  Námestie 1. mája č. 1   

 

Hodnotenie obhajoby habilitačnej práce. 

 

 Dňa 2. mája 2018 uchádzačka obhájila svoju habilitačnú prácu „Kvalita života pacientov 

pred a po operácii bedrového kĺbu“.  Cieľom habilitačnej práce bolo zistiť kvalitu života  

u pacientov pred a po operácii bedrového kĺbu, ktoré ho ovplyvňujú. Autorka za týmto účelom 

použila validované dotazníky. Získané údaje od respondentov autorka práce podrobila 

štatistickým meraniam. 

  Prínos habilitačnej práce vidíme v zosumarizovaní doterajších poznatkov posudzovania 

faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života pacientov pred a po operácii bedrového kĺbu.. 

Posudky oponentov boli 2 pozitívne, tretí bol s výhradami.. Po prečítaní posudkov 

oponentov a v rámci diskusie pri obhajobe práce uchádzačka zodpovedala všetky položené 

otázky k spokojnosti všetkých členov komisie a oponentov.  

Ciele, ktoré si autorka stanovila v práci boli vyhodnotené ako splnené a podnetné pre 

ďalšiu aktivitu vedeckého skúmania. 

 

Záver: 

Habilitačná komisia nemala žiadne pripomienky k predkladaným materiálom, ani  

k vystúpeniu habilitantky, vyhodnotila plnenie podmienok podľa § 76 príslušného zákona 

o vysokých školách, plnenie kritérii na získanie titulu docent a posúdila predložené habilitačné 

podklady, oponentské posudky a odborne posúdila úroveň prednesenej habilitačnej prednášky 

i výsledky obhajoby habilitačnej práce.  

 

Habilitačná komisia konštatuje, že uchádzačka splnila podmienky právnych predpisov 

i VŠZaSP sv.Alžbety na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore 

ošetrovateľstvo. 

 

Na základe výsledkov tajného hlasovania, počtom hlasov 2 za, 1 proti predloženému 

návrhu, habilitačná komisia odporúča Vedeckej rade Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety udeliť uchádzačke PhDr. Ľubici Libovej, PhD. vedecko-pedagogický titul 

docent v odbore ošetrovateľstvo.  

http://www.vssvalzbety.sk/veda/habilitacie


 

 

Predseda komisie:  prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD. (VŠZaSP Bratislava) 

Členovia komisie:     Dr.h.c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. (SZU Bratislava) 

doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD. (TU Trnava) 

V Bratislave,  2. 05. 2018 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačnej komisie, hlasovacie lístky 

Prezenčná listina z verejnej obhajoby habilitačnej práce 

Prezenčná listina z verejnej habilitačnej prednášky 


