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F A K U L T A  V E R E J N É H O  Z D R A V O T N Í C T V A  

 

Oponentský posudok k inauguračnému materiálu pri inauguračnom 

konaní doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD 

 

Študijný odbor: 7.4.2 Verejné zdravotníctvo                                  

Inauguračný materiál predkladá: doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD 

Oponent inauguračného materiálu: Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH  

Pracovisko oponenta: FVZ SZU, Bratislava 

 

 Doc. MVDr. Tatiana Kimáková, PhD predložila rozsiahly inaguračný spis, ktorý 

obsahuje materiály potrebné na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, podľa kritérií 

Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity, schválených Vedeckou 

radou FVZ SZU z roku 2014 a v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

 Predkladateľka splnila požadované kvalifikačné predpoklady, v odbore verejné 

zdravotníctvo pracuje kontinuálne 15 rokov, vedecko – pedagogický titul PhD obhájila v roku 

2005 na Trnavskej univerzite v Trnave v odbore Verejné zdravotníctvo, v tom istom odbore 

v roku 2010 i habilitovala, na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v 

Bratislave. Preukázala dostatočnú pedagogickú činnosť v odbore, na LF UPJŠ v Košiciach 

pracuje na plný uväzok od roku 1998, kde sa t. č. aktívne venuje výučbe a skúšaniu študentov 

v predmetoch verejného zdravotníctva, ako napr. hygiena, epidemiológia, etika a profesijná 

komunikácia v slovenskom i anglickom jazyku. Aktívne sa venuje školeniu a oponovaniu 

záverečných bakalárskych, magisterských prác a vedeniu študentskej vedeckej odbornej 

činnosti.  

Bola riešiteľkou alebo spoluriešiteľkou 14 vedecko-výskumných úloh, je autorkou 

alebo spoluautorkou 4 vedeckých monografií a 8 vysokoškolských učebníc. Predkladateľka je 

autorka 396 publikácií, z toho je 103 vedeckých prác v kategórii A, 5-krát je prvou autorkou 

odborných prác publikovaných v karentovaných časopisoch s impact faktorom >0,35, 

citovaná je 248-krát, pričom 25 ohlasov je registrovaných v databáze Web of Science alebo 
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SCOPUS. Všetky publikácie sú v odbore verejné zdravotníctvo. Vyškolila 2 doktorandov, t.č. 

ďalších 2 školí, a jej meno je známe medzi odborníkmi u nás i v zahraničí.  

  

Záver: Autorka splnila všetky požadované kritériá na zahájenie vymenúvacieho 

konania profesorov, mnohé z nich výrazne prekročila. Verejnému zdravotníctvu sa 

venuje takmer celú svoju profesijnú kariéru a patrí k významným odborníkom v tejto 

oblasti. Je členkou viacerých odborných spoločností a redakčných rád odborných 

časopisov. Inaguračný materiál hodnotím vysoko pozitívne, odráža osobné zanietenie 

i vysoké odborné kvality doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD a odporúčam jej 

menovanie za profesorku v odbore Verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 26. 06. 2019     Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


