
OPONENTSKÝ POSUDOK 

k inauguračnému konaniu doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD.,  

v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 

 

Na základe uznesenia Vedeckej rady FVZ SZU v Bratislave a v zmysle Vyhlášky 

6/2005 Z.z. a žiadosti dekanky FVZ SZU v Bratislave MVDr. D. Zeljenkovej, CSc., som 

prijal poverenie oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní doc. MVDr. 

Tatiany Kimákovej, PhD., v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo. V zmysle platných 

právnych predpisov, predovšetkým Zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle Par.4 a nasl. 

Vyhlášky M%S SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov 

„docent a profesor“ som podrobne preštudoval inauguračný spis doc. MVDr. Tatiany 

Kimákovej, PhD., a Kritériá na získanie titulu profesor v odbore 7.4.2. Verejné zdravotníctvo 

na Fakulte verejného zdravotníctva SZU v Bratislave, na základe čoho predkladám svoj 

oponentský posudok: 

V zmysle platnej právnej úpravy žiadateľka k žiadosti o inauguračné konanie priložila: 

1. Žiadosť o zahájenie inauguračného konania. 

2. Odporúčací list prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., dekana Lekárskej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

3. Prehľad plnenia kritérií inauguračného konania Fakulty verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity. 

4. Ďalšie prílohy: 

a) Životopis; 

b) Profesijný životopis; 

c) Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa – získaní 

akademického titulu; 

d) Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa – PhD; 

e) Osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol uchádzačke udelený vedecko-pedagogický 

titul „docent“; 

f) Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti na vysokej škole potvrdené zodpovedným 

vedúcim pracovníkom; 

g) Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebných 

textov, prehľad preukázateľných ohlasov na vedecké práce s vyznačením 5 

najvýznamnejších publikácií a 5 najvýznamnejších ohlasov priložené v zozname k) a 

na elektronickom médiu CD; 

h) Zoznam ďalších pôvodných vedeckých a odborných prác, ktoré nemožno uviesť 

v zozname podľa písmena g) a zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú 

činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. g); 

i) Zoznam správ o vyriešených vedecko-výskumných úlohách, vedecko-technických 

projektoch a iných preukázateľných prácach a výkonoch, ktorými môže dokumentovať 

svoju vedeckú a odbornú výkonnosť; 

j) Stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov 

vypracovaná a podpísaná uchádzačom; 

k) Reprinty piatich najvýznamnejších článkov a piatich najvýznamnejších ohlasov, 

reprinty ďalších článkov a ohlasov v osobitných prílohách tohto spisu; 



l) Prehľad prednášok, prednáškových a pracovných pobytov doma a v zahraničí; 

m) Členstvo a činnosť v odborných domácich a zahraničných spoločnostiach, 

redakčných radách vedeckých domácich i zahraničných časopisoch; 

n) Vyznamenania, medaily a ocenenia domáce i zahraničné; 

o) Doklady o vlastnej vedeckej škole – školenia doktorandov, výchova špecialistov. 

 

 

Posúdenie žiadosti 

Z profesijného životopisu uchádzačky vyplýva, že od skončenia štúdia na Vysokej 

škole veterinárskej v Košiciach, študijný odbor všeobecné veterinárske lekárstvo (1985) pôsobila 

v Krajskom ústave národného zdravia v Košiciach ako odborný pracovník v Laboratóriu pre 

kontrolu liečiv (1985-1992), získala atestáciu I. stupňa a absolvovala doplnkové štúdium pre 

absolventov neučiteľských fakúlt (Pedagogická fakulta UPJŠ Prešov), aby od roku 1998 nastúpila 

na Ústav histológie a embryológie LF UPJŠ v Košiciach ako vysokoškolský pedagóg. R. 2004 

prešla na základe svojej vedecko-výskumnej orientácie na Ústav hygieny LF UPJŠ v Košiciach 

a r. 2008 na Ústav verejného zdravotníctva a hygieny, kde pôsobí do súčasnosti ako 

vysokoškolský pedagóg (potvrdené kontinuálne pôsobenie vo verejnom zdravotníctve viac ako 10 

rokov). Počas akademickej kariéry prednáša a vedie semináre a cvičenia hlavne z predmetov 

hygiena, epidemiológia neinfekčných chorôb, etika a profesijná komunikácia, hygiena životného 

prostredia, hygiena detí a mládeže, bioetika v environmente – a to v slovenskom aj anglickom 

jazyku. Počas svojej akademickej kariéry prešla prakticky všetkými pozíciami vysokoškolského 

učiteľa – od doktoranda, cez asistenta, odborného asistenta, docenta, zodpovednú riešiteľku 

grantových úloh, vedúcu diplomových prác až po školiteľku celého radu študentov v rámci 

ŠVOČ. Akademická profilácia uchádzačky je jednoznačná, potvrdená systematickou dlhoročnou 

prácou v odbore s významnými výsledkami, jej pôsobenie v odborných orgánoch súvisiacich 

s akademickou činnosťou hodnotím ako mimoriadne aktívne a prínosné. 

 

Všetky požadované doklady (c) Osvedčená kópia dokladu o vysokoškolskom 

vzdelaní druhého stupňa – získaní akademického titulu; d) Osvedčená kópia dokladu o 

vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa – PhD; e) Osvedčená kópia dekrétu, ktorým bol 

uchádzačke udelený vedecko-pedagogický titul „docent“) sú v opise súčasťou inaguračného 

spisu. Vedecko-pedagogickú hodnosť PhD získala uchádzačka na Fakulte zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity r. 2005, vedecko-pedagogický titul „docent“ získala na 

Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave r. 2010 v odbore 7.4.2. 

Verejné zdravotníctvo. 

 

 

f) Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad 

dosiahnutých výsledkov 

 

Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti je doložený s konkrétnym zadaním v prílohe od 

dosiahnutia titulu docent. Rozpis jednoznačne potvrdzuje opodstatnenosť inauguračného 

konania v prípade uchádzačky. Prehľad je podpísaný vedúcou Ústavu verejného zdravotníctva 

a hygieny LF UPJŠ v Košiciach doc. MUDr. K. Rimárovou, CSc.  

 

Uchádzačka má pedagogickú prax ako vysokoškolská pedagogička viac ako dve 

desaťročia, z toho 11 rokov pracuje na  Ústave verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ Košice. 

Ako docentka na tomto pracovisku pôsobí viac ako 9 rokov, pričom učí predmety, ktoré priamo 

súvisia s jej profiláciou a základným odborom Verejné zdravotníctvo. 



V publikačnej činnosti dosahuje mimoriadne výsledky, keď publikovala 4 monografie 

(AAB) v domácich vydavateľstvách (z toho v 3 je prvou autorskou), 8 vysokoškolských učebníc 

(ACB) v domácich vydavateľstvách, 3 kapitoly vo vedeckých monografiách (ABD a 1 kapitolu 

v monografie vydanej v zahraničí (ABC).  

V časopiseckej publikačnej aktivite má v databáze 396 záznamov, z toho 4 publikácie 

v CC v zahraničí, ďalších 5 je v nekarentovaných zahraničných časopisoch, 23 prác v domácich 

evidovaných a recenzovaných odborných časopisoch (z toho 3 sú evidované vo WOS, Scopus), 

abstrakty prác v CC časopisoch – 10, zborníky doma a v zahraničí dosahujú počet 67, 

publikované príspevky na konferenciách doma a v zahraničí – 78, abstrakty 79.  

Z významné považujem 4 evidované patenty. 

 

Autorska spĺňa v publikačnej činnosti aj podmienky čl. 9 c, d a e (všetky publikácie sú 

súčasťou inauguračného spisu). 

 

Dlhodobá publikačná aktivita uchádzačky a jej zameranie na aktuálnu problematiku sa 

prejavilo aj v počte citácií: spolu má v štatistike ohlasov 248 citácií, z toho vo WOS a Scopus je 

25 citácií, v zahraničných časopisoch (neregistrovaných v citačných databázach) je doložených 66 

citácií, v domácich zdrojoch je to 153 citácii. Medzi významnejšie citácie treba počítať aj 

pozitívne recenzie prác uchádzačky (4x) v domácich časopisoch. 

Uchádzačka doložila mimoriadnu aktivitu ako školiteľka študentov pri príprave 

bakalárskych a magisterských prác – spolu 49. Počas štúdia vedie skupiny študentov v rámci 

ŠVOČ, čo ako dlhoročný člen Rady ŠVOČ mimoriadne oceňujem. Uchádzačka spĺňa aj 

požadované kritérium 2 vyškolených doktorandov, ďalších dvoch doktorandov vedie aj 

v súčasnosti. 

 

Z najvýznamnejších vedeckých výsledkov uchádzačky vyberám: 

Doc. Kimáková ako prvá v SR publikovala výsledky sledovania obsahu ortuti vo 

vzorkách rôznych častí stredného Spiša (ADC T. Kimáková, L. Kuzmová, Z. Nevolná, V. 

Bencko: Fish and fish products as risk factors of mercury exposure. In: AAEM - Annals 

of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 1232-1966. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 

488-493). Opisuje ortuť a jej charakteristiku v multidisciplinárnom zábere, prezentuje 

využitie v priemysle a v zdravotníctve, opisuje negatívne vplyvy ortuti v životnom prostredí, 

na zdravotný stav obyvateľstva. Zároveň prináša návrhy a odporúčania pre rizikové skupiny 

ľudí. 

V karentovanom časopise sa zaoberá polychlórovanými bifenylmi (PCB), derivátmi 

jednoduchej aromatickej zlúčeniny – bifenylu, ktoré sú dokázanými karcinogénmi, 

teratogénmi a mutagénmi. Bioakumulujú sa v tukových tkanivách zvierat a ľudí. K najviac 

ohrozeným oblastiam patrí trojuholník Michalovce – Strážske – Humenné. (ADC T. 

Kimáková, J. Vašková, V. Bencko, Z. Nevolná: Retrospective assessment 

of specific effects of exposure of workers to PCBs in Slovakia. In: AAEM – 

Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 1232-1966. - Roč. 

25, č. 3 (2018), s. 421-427). 

Doc. Kimáková opísala vybrané zdroje ortuti v prostredí Slovenskej republiky, s 

ohľadom na spaľovne odpadov, skládky odpadov, krematóriá, chemické závody, rieky a 

pôdu. Nadmerná expozícia ortuťou je spojená so širokou škálou nepriaznivých účinkov na 

zdravie vrátane poškodenia centrálneho nervového systému, tráviaceho a imunitného 

systému, pľúc, obličiek, pokožky a očí (globálne znečistenie životného prostredia) (ADC T. 

Kimáková, B. Nasser, M. Issa, I. Uher: Mercury cycling in terrestrial, aquatic and 

atmospheric environment of the Slovak Republic – an overview. In: AAEM - Annals of 

Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 1232-1966. 

doi:10.26444/aaem/105395). 



Zaoberá sa determinantmi zdravia, zdravou výživou, jej základnými zložkami, 

dôsledkami nezdravej výživy a alternatívnymi trendmi vo výžive. Súčasťou práce je aj 

výskum zameraný na vybrané faktory životného štýlu vysokoškolákov, najmä výživu, 

stravovanie a pohybovú aktivitu (AAB T. Kimáková: Sledovanie vybraných faktorov 

životného štýlu vysokoškolákov. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2018. - 111 s. – ISBN 978-80-8152-619-0.). 

Problematiku životného prostredia, možnosti diagnostiky a prevencie sa premietajú aj 

do vedeckej monografie, kde  sa zaoberá charakteristikou voľných radikálov, reaktívnymi 

formami kyslíka a dusíka, oxidačným stresom a jeho pôsobením na rôzne ochorenia. 

Rozsiahlu časť venuje antioxidantom, charakteristike vybraných antioxidantov z hľadiska ich 

funkcií, prejavom ich nedostatku a prebytku, celkovej antioxidačnej kapacite organizmu 

(AAB T. Kimáková, V. Pavlík: Antioxidanty a ich význam v prevencii 

chronických ochorení. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach, 2017. - 151 s. - ISBN 9788081525131). 
 

Úspešné riešenie náročných projektov vo vedecko-výskumnej práci  sa odráža aj v tom, že 

uchádzačka je spoluriešiteľkou 14 grantových úloh (VEGA a KEGA, grant IG LF UPJŠ, projekt 

ITMS, projekt RIFIV), pričom dvakrát je zodpovedná riešiteľka,raz spolugarantom výskumného 

modulu a raz koordinátorkou projektu EÚ. Uchádzačka prednáša opakovane výsledky svojej 

práce na zahraničných a domácich vedeckých a odborných kongresoch a konferenciách (viď 

publikované príspevky, abstrakty a zborníky). Opakovane bola vyzvaným prednášateľom 

a predsedala vedeckej sekcii na odbornom podujatí. 

 

Záver 

Na základe preštudovaných materiálov doložených k žiadosti o inauguračné konanie ako 

ustanovený oponent konštatujem, že uchádzačka doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD., je 

renomovanou odborníčkou, skúsenou vysokoškolskou pedagogičkou a spĺňa a prekračuje 

všetky požadované kritériá pre inauguračné konanie za vysokoškolskú profesorku v odbore 

7.4.2. Verejné zdravotníctvo.  

 

V Bratislave 4.7.2019                                                   Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc., v.r. 


