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 Návrh na vymenovanie uchádzača za profesora v študijnom odbore 

                                                Verejné zdravotníctvo 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

Meno uchádzača: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. 
 

Pracovisko: Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ Košice 

 

Názov inauguračnej prednášky: Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov    

                                                     na zdravie matiek a detí 

 

Dátum prednášky: 15.03.2022 o 09.30 hod. 

 

Verejná inauguračná prednáška sa konala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, v aule 

rektora, 2. posch., Limbová 12, Bratislava. 

 

Predseda komisie, členovia komisie a oponenti boli schválení Vedeckou radou Fakulty verejného 

zdravotníctva dňa 19.06.2019. 

 

 

Zoznam členov a oponentov inauguračnej komisie 

 

Komisia:  Predseda komisie:-prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.   

                                                  prodekan pre praktickú výučbu FVZ SZU 

                                                   

  

              Členovia komisie:    -     prof. Ing . Ivan Čižnár, DrSc 

                                                      Ostravská univerzita, Katedra biomedicínkých oborů, Lékařska fakulta 

- prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. 

Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK v Bratislave 

- prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

                                                       Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

                                                       a verejného  zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v  

                                                       Trenčíne                                                                   

 

             Oponenti:                    -   prof. MUDr. Ľubica Argalášová,PhD.,MPH 

                                                       Ústav hygieny  LF UK v Bratislave 

 

- prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

                                                       Ústav verějného zdravotnictví, Lékařská fakulta, Univerzita   

                                                       Palackého v Olomouci   

 

- prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD.,MPH  

                                                       Katedra  preventívnej a klinickej medicíny FVZ SZU 

 

 

 

 

 

https://lf.osu.cz/kbo/
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Posudzovatelia inauguračnej prednášky: 

 

1. prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD. 

2. prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH 

3. doc. PhMr. Marta Hurbánková, CSc. 

4. doc. RNDr. Elena Szabová, CSc.                    

5. doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH 

 

Inauguračný spis doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. obsahuje všetky materiály 

v súlade s požiadavkami § 12 ods. 1 písm. e)  zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z. z. 

o postupe pri získavania vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických titulov 

docent. Predložené materiály sú aj v súlade s platnými kritériami Fakulty verejného zdravotníctva 

Slovenskej zdravotníckej univerzity  v Bratislave prijatými VR FVZ SZU 15.12.2014.  

 

Predložené materiály: 

1/ Žiadosť o zahájenie inauguračného konania 

2/ Súhlas so spracovaním osobných údajov 

3/ Prehlásenie o pravdivosti poskytovaných údajov pre účely inauguračného konania 

4/Odporúčací list prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD., dekana LF UPJŠ v Košiciach 

5/ Profesionálny životopis v  slovenskom jazyku 

6/ Potvrdenie o zamestnaní LF UPJŠ 

7/ Potvrdenie o funkčnom mieste na LF UPJŠ. 

8/ Kópie diplomov, certifikátov, osvedčení potvrdzujúcich udelenie diplomov a špecializácií 

9/ Prehľad plnenia kritérií inauguračného konania na Fakulte verejného zdravotníctva SZU pre odbor 

Verejné zdravotníctvo. 

10/ Prehľad doterajšej pedagogickej činnosti na  LF UPJŠ potvrdený dekanom fakulty. 

11/ Záznam publikačnej činnosti uchádzačky, podľa výpisu z knižnice UPJŠ potvrdený riaditeľkou 

knižnice. Dopĺňa ho zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebných 

textov, vrátane ohlasov na vedecké práce. 

12/ Potvrdenie o vedeckej škole a výchove doktorandov vydané prodekanom LF UPJŠ pre vedu 

a výskum. 

13/ Zoznam vedeckých projektov domácich aj zahraničných v ktorých autorka spisu participuje ako 

vedúci projektu alebo spoluriešiteľ, 

14/ Opis významnej vedeckej a pedagogickej aktivity, členstva a činnosti v odborných domácich 

a zahraničných vedeckých spoločnostiach, členstva v redakčných radách domácich a zahraničných 

časopisoch, vyznamenania a ocenenia a aktivity spojené s organizovaním medzinárodných 

vedeckých konferencií.  

15/ Kópie významných vedeckých prác. 
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PREHĽAD PLNENIA KRITÉRIÍ INAUGURAČNÉHO KONANIA 

FAKULTY  VEREJNÉHO  ZDRAVOTNÍCTVA 

 SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY 
  

Prijaté VR FVZ dňa: 15. 12. 2014 

 

Požiadavky Plnenie 
ČL.7 

Kvalifikačné 

predpoklady 

a) úspešne 

ukončené 

doktorandské 

štúdium (PhD.) 

alebo vedecká 

hodnosť kandidát 

vied (CSc.), resp. 

doktor vied (DrSc.) 

Rok: 1996  

Titul: CSc., kandidát vied  

Miesto získania titulu: Univerzita Komenského,   Lekárska fakulta, odbor 

Hygiena  

Názov dizertačnej práce: Pľúcne funkcie detí žijúcich v znečistených 

oblastiach východného Slovenska 

b) 10 rokov práce 

vo verejnom 

zdravotníctve 

 

1983 – 2008 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,  Lekárska fakulta 

Ústav hygieny a epidemiológie, Ústav hygieny epidemiológie a mikrobiológie, 

Ústav hygieny   

2008 – 2015 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,  Lekárska fakulta 

Ústav verejného zdravotníctva 

2015 –  doteraz  

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Lekárska fakulta 

Ústav verejného zdravotníctva a hygieny 

1983 – 2015  

Exekutívna prax na Regionálnom ústave verejného zdravotníctva Košiciach  + 

kliniky 30 mesiacov súhrnne   

 

c) získanie 

vedecko-

pedagogickej 

hodnosti docent 

 

Rok: 2011 

Miesto získania titulu: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,  Lekárska fakulta, 

v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo 

Názov habilitačnej práce: The Health of the Roma People in Central and 

Eastern Europe 

( dostupné na https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=84 ) 

ČL.8 V rámci pedagogickej činnosti som pôsobila  od roku 1983 (kontinuálne bez 

https://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=84
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Vedecko-

pedagogická 

činnosť 

a) komplexná 

a kontinuálna 

pedagogická 

činnosť na 

vysokých školách 

v predmetoch      

študijného odboru 

verejné 

zdravotníctvo 

počas doby 

posledných 

najmenej 5 rokov 

od získania titulu 

docent ku dňu 

podania žiadosti, 

pričom sa 

zohľadňuje len 

doba, počas ktorej 

bol uchádzač 

v pracovnom 

pomere s vysokou 

školou v rozsahu 

najmenej  50 %  

ustanoveného 

týždenného 

pracovného času 

(vrátane 

zahraničia). 

prerušenia) až do súčasnosti na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny, od 

roku 2015 ako prednostka tohto ústavu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach 

(predtým Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach – 

viz potvrdenie o pracovnom pomere z LF UPJŠ). 

Vyučovala som a vyučujem   v celom rozsahu predmety, kde vediem 

prednášky, semináre a praktické  cvičenia v akreditovaných odboroch 

(Všeobecné lekárstvo, General Medicine, Verejné zdravotníctvo, 

Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Zubné lekárstvo, Dental medicine v   I., II. a III. 

stupni  štúdia v slovenskom aj v anglickom jazyku.  

b) uchádzač sa 

zúčastňuje na 

pedagogickom 

procese formou 

prednášok alebo 

seminárov, vedení 

habilitačných, 

dizertačných, 

špecializačných, 

diplomových prác 

a pri tvorbe 

študijnej literatúry, 

obsahu praktických 

cvičení, seminárov, 

alebo iných 

porovnateľných 

učebných 

pomôcok, účasti 

Vyučované predmety - uvádzané podľa potvrdeniu dekana - 24 predmetov 

+ z toho 4 v angl. jazyku  

1. Hygiena 1: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol 

študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo, 

výučba v slovenskom jazyku. 

2. Hygiena 2: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol 

študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné zdravotníctvo, 

výučba v slovenskom jazyku. 

3. Hygiena životného prostredia 1: vedenie praktických cvičení a prednášok 

z vybraných kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

4. Hygiena životného prostredia 2: vedenie praktických cvičení a prednášok 
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v komisiách 

štátnych 

záverečných 

skúšok 

 

z vybraných kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

5. Epidemiológia neinfekčných chorôb: vedenie praktických cvičení a 

prednášok z vybraných kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného 

programu verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

6. Hygiena výživy 1: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

7. Etika a profesijná komunikácia: vedenie praktických cvičení a prednášok 

z vybraných kapitol študentov 2. ročníka bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

8. Hygiena výživy 2: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

9. Hygiena detí a mládeže: vedenie praktických cvičení a prednášok z 

vybraných kapitol študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

10. Právne predpisy vo verejnom zdravotníctve: vedenie praktických cvičení 

a prednášok z vybraných kapitol študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného 

programu verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

11. Seminár k bakalárskej práci: vedenie praktických cvičení z vybraných 

kapitol študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

12. Hodnotenie zdravotných rizík v životnom prostredí: vedenie praktických 

cvičení a prednášok z vybraných kapitol študentov 2. ročníka magisterského 

študijného programu verejné zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

13. Diplomový seminár: vedenie praktických cvičení z vybraných kapitol 

študentov 2. ročníka magisterského študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

14. Základy parazitológie: vedenie praktických cvičení a prednášok 

výberového predmetu študentov magisterského študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

15. Ekonómia v zdravotníctve: vedenie praktických cvičení a prednášok 
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výberového predmetu študentov magisterského študijného programu verejné 

zdravotníctvo, výučba v slovenskom jazyku. 

16. Hygiena a epidemiológia: vedenie praktických cvičení a prednášok z 

vybraných kapitol študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu 

ošetrovateľstvo, výučba v slovenskom jazyku. 

17. Verejné zdravotníctvo: vedenie praktických cvičení a prednášok z 

vybraných kapitol študentov 1. ročníka bakalárskeho študijného programu 

fyzioterapia, výučba v slovenskom jazyku. 

18. Hygiena: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol 

študentov 4. ročníka doktorského študijného programu všeobecné lekárstvo, 

výučba v slovenskom a anglickom jazyku. 

19. Hygiena a epidemiológia: vedenie praktických cvičení a prednášok z 

vybraných kapitol študentov 4. ročníka doktorského študijného programu 

zubné lekárstvo, výučba v slovenskom a anglickom jazyku. 

20. Medicínska ekológia: vedenie praktických cvičení a prednášok povinne 

voliteľného predmetu študentov doktorského študijného programu všeobecné 

lekárstvo, výučba v slovenskom a anglickom jazyku. 

21. Základy hodnotenia zdravotných rizík: vedenie praktických cvičení a 

prednášok povinne voliteľného predmetu študentov doktorského študijného 

programu všeobecné lekárstvo, výučba v slovenskom a anglickom jazyku. 

22. Hygiena: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných kapitol 

študentov denného  a externého doktorandského štúdia. 

23. Hygiena výživy: vedenie praktických cvičení a prednášok z vybraných 

kapitol študentov denného a externého doktorandského štúdia. 

24. Hygiena životného prostredia: vedenie praktických cvičení a prednášok 

z vybraných kapitol študentov denného a externého doktorandského štúdia. 

Členstvo v štátnicových komisiách  

Podľa potvrdenia dekana:  

1. je členom komisie pre štátnu skúšku v bakalárskom študijnom programe 

Verejné zdravotníctvo, 

2. je členom komisie pre štátnu skúšku v magisterskom študijnom programe 

Verejné zdravotníctvo, 

3. je členom komisie pre obhajobu diplomových prác v slovenskom a 
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anglickom jazyku v študijnom programe Všeobecné lekárstvo. 

4. dopĺňam o členstvo v štátnicovej komisii pre rigoróznej konanie v odbore 

Verejné zdravotníctvo. 

Garantovanie odboru Verejné zdravotníctvo  

Bakalárske  štúdium – hlavný garant (https://www.upjs.sk/zaujemcovia-o-

studium/studijne-odbory-a-programy/bakalarske-studium/) 

Magisterské štúdium – spolugarant  

Doktorandské štúdium (externé aj interné)  spolugarant 

(https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-studentov/doktorandske-

studium/5199/) 

Bakalárske, magisterské, rigorózne, doktorské práce (slovenský, anglický 

jazyk)  

V rámci výučby MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.  ako 

školiteľka viedla záverečné bakalárske, magisterské a rigorózne práce 

študentov v  odbore  Verejného zdravotníctva, je školiteľkou diplomových prác 

v odbore Všeobecné lekárstvo a General Medicine;  viedla aj  rigorózne práce 

v odbore Verejné zdravotníctvo a Ošetrovateľstvo.  Počet prác je deklarovaný 

potvrdením dekana nasledovne (od roku 2014 podľa výpisu z AIS): 

Podľa priloženého výpisu obhájených záverečných prác slovenských 

a zahraničných študentov z Akademického informačného systému AiS2, bola 

doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.   

vedúcou 15 diplomových prác, 10 bakalárskych prác,  

1  magisterskej práce  

a oponentkou 7 diplomových prác, 11 bakalárskych prác a 3 magisterských 

prác.  

Na samostatnom potvrdení dokladujem vedenie 3 rigoróznych prác.  

Študijný poradca 

 pre 1. roč. magisterského  štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo 2013 - 2015  

 a pre 1. roč. bakalárskeho štúdia v odbore Verejné zdravotníctvo 2011 - 2014.  

Tvorba študijnej literatúry 

 Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.  je autorkou  5  

vysokoškolských učebníc  2 skrípt resp.  učebných textov (z toho 2 učebnice 

v anglickom jazyku – viz publikačný zoznam). 
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 Projekty v pedagogickej oblasti  

 Sumár:  

 Zodpovedný riešiteľ:  2 projekty úspešne vyriešené (projekty označené 

číslom 1 a 2 );   

 1 projekt končí v roku 2021 (projekt označený číslom 3);     

 1 podaný projekt  v roku 2020 so začiatkom 2021 (projekt označený číslom   

4);     

Zástupca zodpovedného riešiteľa:  1 projekt prebieha projekt označený 

číslom 5);     

(2020 – 2022)    

1. Prvý projekt KEGA č. 3/4260/06 „Hygiena – Environmentálna 

medicína – vysokoškolská učebnica, modernizácia edukačného procesu pre 

novootvorené VŠ smery, učebné texty harmonizované s požiadavkami 

predmetu a novou legislatívou EU v oblasti ochrany zdravia“. Tento projekt 

dosiahol originálne výsledky, ktoré boli  prínosom pre ďalší rozvoj výchovno-

vzdelávacieho procesu na verejnej vysokej škole. doc. MUDr. Kvetoslava 

Rimárová, CSc., mim. prof.  bola zodpovedným riešiteľom.  

2. Druhý projekt KEGA č. 260-020/UPJŠ-4/2010 „Multimediálne 

technológie vo výučbe štúdií zdravotného a nutričného stavu populácie pre 

študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií“ mal 

dvojročný priebeh a vysoko stabilnú prípravu všetkých poslucháčov LF UPJŠ 

v oblasti plánovania a zberu tak klinických ako aj populačných dát doba 

riešenia (2010 – 2011) (https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega   -  

do linku zadať priezvisko Rimárová ). doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, 

CSc., mim. prof. bola zodpovedným riešiteľom.  

3. Tretí projekt KEGA č. 007UPJŠ-4/2018 „Aplikácia inovatívnych 

multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím 

expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov ukončuje riešenie 

v roku  2020 (doba  riešenia 2018 – 2021). doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, 

CSc., mim. prof je zodpovedným riešiteľom 

(https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega   -  do linku zadať 

priezvisko Rimárová)  

4. Štvrtý projekt KEGA 010UPJŠ-4/2021 s názvom  „Implementácia 

https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega
https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega


 9 

multimediálncyh technológií vo výučbe preventívnych intervencií v lekárskych 

a nelekárskych odboroch“ bol podaný na začiatok roka 2021 so zodpovedným 

riešiteľom doc. MUDr. Kvetoslavou Rimárovou, CSc., mim. prof. a je  

v pozitívnom hodnotiacom konaní.  

5. Piaty projekt KEGA č.  008UPJŠ-4/2020 „Multimediálne 

technológie vo výučbe štúdií kardiovaskulárneho rizika a zdravotného stavu 

populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových 

aplikácií“.  doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. je v tomto 

projekte zástupkyňou  zodpovedného riešiteľa (2020 –  2022).  

6. Okrem toho je zodpovednou riešiteľkou  2 obhájených interných  

grantov a 1 v súčasnosti riešeného projektu poskytovaného  UPJŠ (projekty 

označované  ako IPEL),  VVGS, ktoré slúžia na modernizáciu elektronizáciu 

výučbového procesu.   

 

 

 

 

ČL.9 

Publikačná činnosť 

 

a) publikovanie 

najmenej jednej 

vysokoškolskej 

učebnice alebo 

dvoch skrípt alebo 

učebných textov 

Autorstvo vysokoškolských učebníc a skrípt  

Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.  je autorkou  5 

vysokoškolských učebníc (kategória ACB) a 2 skrípt resp. učebných textov 

(z toho 2 učebnice v anglickom jazyku). 

Publikácie doleuvedené sú zo materiálu Zoznam publikačnej činnosti AH  

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 5 ) 

ACB1 Compendium of Hygiene / Kvetoslava Rimárová ; recenzenti Ľudmila 

Ševčíková, Henrieta Hudečková. - 1. vyd. - Košice : Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika, 2014. - 210 s. - ISBN 9788081521676 (brož.). [11,81 

AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 11,81 AH] 
 MSEP 025625 

ACB2 Environmental medicine - hygiene / Kvetoslava Rimárová. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2006. - 148 s. [13,13 

AH] - ISBN 80-7097-646-2. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava] 

 

[Autorský podiel: 13,13 AH] 
 MSEP 013647 

ACB3 Hygiena výživy pre verejné zdravotníctvo / autori: Peter Juriš, Adriána 

Dudlová, Kvetoslava Rimárová, Jana Diabelková ., recenzenti: Miron 

Šramka, Ján Venglovský. - 1. vyd. - Košice : Vydavateľstvo 

ŠafárikPress UPJŠ, 2019. - 268 s.  [13,4 AH] - recenzované. - ISBN 

9788081527555. 
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[JURIŠ, Peter (25%) - DUDLOVÁ, Adriána (25%) - RIMÁROVÁ, 

Kvetoslava (25%) - DIABELKOVÁ, Jana (25%) ] 

 

[Autorský podiel: 4,5 AH] 
 MSEP 031517 

ACB4 Vybrané kapitoly z hygieny - environmentálnej medicíny / Kvetoslava 

Rimárová. - Košice : Elfa, 2008. - 251 s [18,3 AH]. - ISBN 

9788080860905 (brož.). 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava] 

[Autorský podiel: 18,3  AH] 
 MSEP 015472 

ACB5 Základy hygieny I. / [elektronický zdroj] Kvetoslava Rimárová, Viera 

Lovayová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2011. - 273 s. [19,9 AH] - Rec. Ľudmila Ševčíková, Miloslav 

Ondrašovič. - Projekt: KEGA 260-002 UPJŠ-4/2010. - ISBN 

9788070979068 (CD-ROM). 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (50%) - LOVAYOVÁ, Viera (50%) ] 

 

[Autorský podiel: 10,00 AH] 
 MSEP 021225 

BCI - Skriptá  a učebné texty ( 2 ) 

BCI1 Otázky z Hygieny pre poslucháčov Lekárskej fakulty UPJŠ / 

Kvetoslava Rimárová. - Košice : Aprilla s.r.o., 2007. - 70 s.  [3,5 AH] - 

ISBN 978-80-969499-3-9. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava] 

 

[Autorský podiel: 3,5 AH] 
 MSEP 013507 

BCI2 Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s 

využitím voľne dostupných softwerových aplikácií [elektronický zdroj] 

/ Kvetoslava Rimárová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 

2011. - 59 s. [3AH]. - Rec. Ľubomír Legáth, Anna Bérešová. - Popis 

urobený 17.8.2011. - Projekt: KEGA 260-002 UPJŠ-4/2010. - ISBN 

9788070978887. - Spôsob prístupu: 

http://portal.lf.upjs.sk/clanky.php?aid=125. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 3,0 AH] 
 MSEP 020503 

 
 

b) uchádzač je 

autorom, alebo 

spoluautorom 

minimálne 40 

vedeckých 

publikácií in 

extenso 

5 publikácií AAB - Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  

15 publikácií ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v dom. 

vydavateľstvách  

27 publikácií ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
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publikovaných 

v domácich 

a zahraničných 

recenzovaných 

vedeckých 

časopisoch, z nich 

je maximálne 20 % 

v recenzovaných 

zborníkoch. 

časopisoch – 

5 x prvý alebo korešpondujúci autor (ADC4 + ADC16 + ADC18 + ADC25).  

Celkový počet publikácií v tomto porovnaní: 47  

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách ( 5 ) 

Publikácie doleuvedené sú zo materiálu Zoznam publikačnej činnosti AH  

(prílohy CD   4.4 Rimárová Kvetoslava AH ) 

AAB1 Celiakia - choroba a diéta / Kvetoslava Rimárová ... [et al.]. - Košice : 

Elfa, 2008. - 134 s. - Projekt: KEGA 3/4260/06. - ISBN 

9788080860950 (brož.). [10,76 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (60%) - MAJOROVÁ, Emeše (20%) - 

MAREKOVÁ, Mária (10%) - FEŤKOVÁ, Adriana (10%)] 

 

[Autorský podiel: 6,00 AH] 
 MSEP 015428 

AAB2 Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení v adolescentnej 

populácii Slovenskej republiky [elektronický zdroj] / Timea 

Ostrihoňová, Kvetoslava Rimárová ; recenzentky Kamila Bernasovská, 

Ľudmila Ševčíková. - 1. vyd. - Stará Ľubovňa : Mgr. Viliam Oravec - 

GAIA, 2019. - 72 s. [3 AH], CD-ROM - Projekt: KEGA 007/UPJŠ- 

4/2018 ; IPEL VVGS-2019-1221 IPEL VVGS-2019-1221.. - ISBN 

9788096974962. 

[OSTRIHOŇOVÁ, Timea (50%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (50%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,30 AH] 
 MSEP 031830 

AAB3 Sociálne faktory a ich vplyv na zdravie - determinanty zdravia a rastu 

rómskych detí [elektronický zdroj] / Kvetoslava Rimárová ; recenzenti 

Kamila Bernasovská, Gabriela Štefková. - 1. vyd. - Košice : GAIA, 

2017. - 97 s., CD-ROM. [4,85 AH] - Projekt: VEGA VEGA 

1/0011/14. - ISBN 9788096974931. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 4,85 AH] 
 MSEP 029267 

AAB4 Starostlivosť o pacienta s celiakiou / Emeše Majorová ... [et al.]. - 

Košice : Elfa, 2009. - 71 s. [5,7 AH] - Projekt: KEGA 3/5082/07 ; 

VEGA 1/0638/09 ; VEGA 1/0123/08 ; Dotácia fondu GSK 2008. - 

ISBN 9788080861124 (brož.).  

[MAJOROVÁ, Emeše (50%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (18%) - 

KABÁTOVÁ, Jarmila (16%) - LOVAYOVÁ, Viera (16%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,85 AH] 
 MSEP 017147 

AAB5 The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe / 

Kvetoslava Rimárová. - Košice : Pavol Jozef Safarik University, 2010. 

- 99 s. [7,74 AH] - Rec. Ľudmila Ševčíková, Ivan Schréter, Ján Kovaľ, 



 12 

Petra Szeghy. - Projekt: KEGA 260-002 UPJŠ-4/2010 ; VEGA 

1/0451/09 ; VEGA 1/0359/10 ; Iné granty zahraničné MEHO EU 

Public Health ; Iné granty domáce NFP OPV a V-2009/2.1/03 CEMIO 

26220120058. - ISBN 9788070978221 (viaz.). 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%)] 

 

[Autorský podiel: 7,74 AH] 
 MSEP 018749 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách ( 15 ) 

Publikácie doleuvedené sú zo materiálu Zoznam publikačnej činnosti AH 

(pdf  3.4 Rimárová Kvetoslava AH ) 

ABD1 Alkohol, fajčenie a zdravie celiatika / Kvetoslava Rimárová ; 

recenzentky Emeše Majorová, Lucia Dimunová. - Projekt: KEGA 

007/UPJŠ-4/2018 007/UPJŠ-4/2018 ; KEGA 008/UPJŠ-4/2020 

008/UPJŠ-4/2020 ; IPEL VVGS VVGS-2019-1221 - VVGS LF UPJŠ 

VVGS-2019-1221 ; IPL VVGS-2019-1383 - VVGS LF UPJŠ IPL 

VVGS-2019-1383. 

In: Celiakia - pacient, bezlepková diéta, strava a návyky. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 

9788081528651. - S. 191-226 [2 AH]. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 2,00 AH] 
 MSEP 032561 

ABD2 Antikoncepcia, jej druhy a časové trendy v užívaní antikoncepcie v 

Slovenskej republike / Kvetoslava Rimárová ; recenzenti Kamila 

Bernasovská, Ľudmila Ševčíková. - Projekt: Aplikácia inovatívnych 

multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s 

využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov 

- KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; E-learning pri analýze databáz v medicíne 

VVGS-2018-897. 

In: Vplyv socio-demografických faktorov na reprodukčné 

ukazovatele. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2019. - ISBN 9788081527814. - S. 220-248. [1,57 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,57 AH] 
 MSEP 031684 

ABD3 Celiakia, ochorenie, diagnostika, klinika / Kvetoslava Rimárová ; 

recenzentky Emeše Majorová, Lucia Dimunová. - Projekt: KEGA 

007/UPJŠ-4/2018 007/UPJŠ-4/2018 ; KEGA 008/UPJŠ-4/2020 

008/UPJŠ-4/2020 ; IPEL VVGS VVGS-2019-1221 - VVGS LF UPJŠ 

VVGS-2019-1221 ; IPL VVGS-2019-1383 - VVGS LF UPJŠ IPL 

VVGS-2019-1383. 

In: Celiakia - pacient, bezlepková diéta, strava a návyky. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 

9788081528651. - S. 9-44 [2 AH]. 
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[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 2,00  AH] 
 MSEP 032557 

ABD 4  

Novorodenecké a reprodukčné ukazovatele v kontexte etnických a 

sociálnych faktorov u rodičiek z východného Slovenska / Jana 

Diabelková, Kvetoslava Rimárová, Pete Urdzík ; recenzenti Kamila 

Bernasovská, Viola Mechírová. - Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 150 - 176 [1,82 AH]. 

[DIABELKOVÁ, Jana (80%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - 

URDZÍK, Peter (10%) ] 

 

[Autorský podiel: 0,9  AH] 

MSEP 028944 

ABD5 Odporúčané výživové dávky, odporúčané dávky potravín a 

alternatívne výživové smery / Kvetoslava Rimárová ; recenzentky 

Emeše Majorová, Lucia Dimunová. - Projekt: KEGA 007/UPJŠ-

4/2018 007/UPJŠ-4/2018 ; KEGA 008/UPJŠ-4/2020 008/UPJŠ-

4/2020 ; IPEL VVGS VVGS-2019-1221 - VVGS LF UPJŠ VVGS-

2019-1221 ; IPL VVGS-2019-1383 - VVGS LF UPJŠ IPL VVGS-

2019-1383. 

In: Celiakia - pacient, bezlepková diéta, strava a návyky. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 

9788081528651. - S. 164-190 [2 AH]. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

[Autorský podiel: 2,00AH] 
 MSEP 032560 

ABD6 Pôvod, história a charakteristika Rómov / Kvetoslava Rimárová ; 

recenzenti Kamila Bernasovská, Viola Mechírová. - Projekt: VEGA 

VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 13 - 53. [3,81 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 3,81 AH] 
 MSEP 028949 

ABD7 Prierezová štúdia sledovania životného štýlu a pôrodných parametrov 

v dvoch prierezových štúdiách u majoritných tehotných žien / 

Kvetoslava Rimárová ; recenzenti Kamila Bernasovská, Viola 

Mechírová. - Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 177 - 203. [1,59 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (70%) - OSTRÓ, Alexander V. (25%) - 

BARLAŠOVÁ-DUNAJOVÁ, Mária (5%) ] 
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[Autorský podiel: 1,10 AH] 
 MSEP 028943 

ABD8 Sociálna a kúpeľná starostlivosť o pacientov s celiakiou / Kvetoslava 

Rimárová, Erik Dorko, Marianna Kizeková ; recenzentky Emeše 

Majorová, Lucia Dimunová. - Projekt: KEGA 007/UPJŠ-4/2018 

007/UPJŠ-4/2018 ; KEGA 008/UPJŠ-4/2020 008/UPJŠ-4/2020 ; 

IPEL VVGS VVGS-2019-1221 - VVGS LF UPJŠ VVGS-2019-1221 

; IPL VVGS-2019-1383 - VVGS LF UPJŠ IPL VVGS-2019-1383. 

In: Celiakia - pacient, bezlepková diéta, strava a návyky. - Košice : 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 

9788081528651. - S. 227-260 [2 AH]. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (40%) - DORKO, Erik (30%) - 

KIZEKOVÁ, Marianna (30%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,00 AH] 
 MSEP 032562 

ABD9 Sociálne determinanty, stravovanie a zdravie Rómov / Kvetoslava 

Rimárová ; recenzenti Kamila Bernasovská, Viola Mechírová. - 

Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 54 - 81. [2,18 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 2,18 AH] 
 MSEP 028948 

ABD10 Vplyv prenatálnej starostlivosti na nízku pôrodnú hmotnosť a 

predčasné pôrody / Jana Diabelková, Kvetoslava Rimárová, Peter 

Urdzík ; recenzenti Kamila Bernasovská, Ľudmila Ševčíková. - 

Projekt: Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo 

výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu 

pre študentov zdravotníckych odborov - KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; E-

learning pri analýze databáz v medicíne VVGS-2018-897. 

In: Vplyv socio-demografických faktorov na reprodukčné 

ukazovatele. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2019. - ISBN 9788081527814. - S. 11-40 [2 AH]. 

[DIABELKOVÁ, Jana (60%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (25%) - 

URDZÍK, Peter (15%) ] 

 

[Autorský podiel: 0,5 AH] 
 MSEP 031677 

ABD11 Vplyv sociálnych faktorov na antropometrické hodnoty rómskych detí 

v porovnaní s výsledkami celoštátneho prieskumu / Kvetoslava 

Rimárová ; recenzenti Kamila Bernasovská, Viola Mechírová. - 

Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
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2017. - ISBN 9788081525216. - S. 204 - 229. [1,98 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,98 AH] 
 MSEP 028942 

ABD12 Vplyv užívania alkoholu na nízku pôrodnú hmotnosť a predčasné 

pôrody / Jana Diabelková, Kvetoslava Rimárová ; recenzenti Kamila 

Bernasovská, Ľudmila Ševčíková. - Projekt: Aplikácia inovatívnych 

multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s 

využitím expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov 

- KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; E-learning pri analýze databáz v medicíne 

VVGS-2018-897. 

In: Vplyv socio-demografických faktorov na reprodukčné 

ukazovatele. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2019. - ISBN 9788081527814. - S. 160-187 [2 AH]. 

[DIABELKOVÁ, Jana (60%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (40%) ] 

 

[Autorský podiel: 0,9  AH] 
 MSEP 031683 

ABD13 Vybrané skupiny zdravotných problémov v rómskej populácii / 

Kvetoslava Rimárová ; recenzenti Kamila Bernasovská, Viola 

Mechírová. - Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 82 - 119. [3,01 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 3,01 AH] 
 MSEP 028947 

ABD14 Výskumná štúdia hodnotenia držania tela s porovnaním rómskych a 

nerómskych detí mladšieho školského veku / Kvetoslava Rimárová, 

Marta Hamráková, Jana Diabelková ; recenzenti Kamila Bernasovská, 

Viola Mechírová. - Projekt: VEGA VEGA 1/0011/14. 

In: Vybrané zdravotné parametre rómskej populácie v Slovenskej 

republike. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 

2017. - ISBN 9788081525216. - S. 120 - 149. [2,38 AH] 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (50%) - HAMRÁKOVÁ, Marta (10%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (40%) ] 

 

[Autorský podiel: 1,38 AH] 
 MSEP 028945 

ABD15 Význam zloženia stravy pre celiatikov a pre všeobecné zdravie / 

Kvetoslava Rimárová ; recenzentky Emeše Majorová, Lucia 

Dimunová. - Projekt: KEGA 007/UPJŠ-4/2018 007/UPJŠ-4/2018 ; 

KEGA 008/UPJŠ-4/2020 008/UPJŠ-4/2020 ; IPEL VVGS VVGS-

2019-1221 - VVGS LF UPJŠ VVGS-2019-1221 ; IPL VVGS-2019-

1383 - VVGS LF UPJŠ IPL VVGS-2019-1383. 

In: Celiakia - pacient, bezlepková diéta, strava a návyky. - Košice : 
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - ISBN 

9788081528651. - S. 126-163 [2 AH]. 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (100%) ] 

 

[Autorský podiel: 2,00  AH] 
 

c) päť publikácií je 

kategórie A 

 

Ďalšie publikácie in extenso kategórie ADC – publikácie v karentovaných 

časopisoch počet 27 – prvý alebo korešpondenčný autor 5 x – ADC. 

Publikácie doleuvedené sú zo materiálu Zoznam publikačnej činnosti 

A s IF . 

 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ( 27 ) 

ADC1 Alamandine reverses hyperhomocysteinemia-induced vascular 

dysfunction via PKA-dependent mechanisms / Tawar Qaradakhi ... [et 

al.]. 

In: Cardiovascular Therapeutics. - ISSN 1755-5922. - Vol. 35, no. 6 

(2017), s. 12306-12306. IF 2017 2,245 

[QARADAKHI, Tawar (10%) - MATSOUKAS, Minos Timotheos 

(5%) - HAYES, Alan (2%) - RYBALKA, Emma (1%) - ČAPRNDA, 

Martin (6%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (70%) - SEPSI, Milan (1%) 

- BÜSSELBERG, Dietrich (1%) - KRUŽLIAK, Peter (1%) - 

MATSOUKAS, John (1%) - APOSTOLOPOULOS, Vasso (1%) - 

ZULLI, Anthony (1%) ] 
 MSEP 029365 

ADC2 Anthropometric predictors of systolic and diastolic blood pressure 

considering intersexual differences in a group of selected 

schoolchildren / Kvetoslava Rimárová ... [et al.]. - Projekt: Aplikácia 

inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov 

fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre študentov 

zdravotníckych odborov - KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; E-learning pri 

analýze databáz v medicíne VVGS-2018-897. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 4-11. - DOI 10.21101/cejph.a5536  IF 

2018 0,636 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (75%) - DORKO, Erik (10%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (8%) - SULINOVÁ, Zlatana DOK-51-I (1%) - 

FRANK, Katarina (1%) - BAKOVÁ, Jana DOK-51-E (1%) - 

UHRIN, Tomáš (1%) - MAKOVICKÝ, Pavol (1%) - PELECHOVÁ, 

Nikola DOK-51-I (1%) - KONRÁDYOVÁ, Nika DOK-51-I (1%) ] 
 MSEP 030878 

ADC3 Association of seroprevalence and risk factors in lyme disease / 

Andrea Bušová ... [et al.]. - Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia 

etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení 

(Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 
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VEGA 1/0011/14 ; Séro-epidemiologická štúdia vybraných ochorení 

prenášaných kliešťami 3GSD/2016. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 61-66. - DOI 10.21101/cejph.a5274 IF 

2018 0,636 

[BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (53%) - DORKO, Erik (20%) - 

FEKETEOVÁ, Eva (5%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (6%) - ROVENSKÁ, Timea DOK-51-I (1%) - 

CSANK, Tomáš (5%) ] 
 MSEP 030805 

ADC4 Compliance with gluten-free diet in a selected group of celiac 

children in the Slovak Republic / Kvetoslava Rimárová ... [et al.]. - 

Projekt: Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo 

výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu 

pre študentov zdravotníckych odborov - KEGA 007UPJŠ-4/2018. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, č. 1 (2018), s. 19-24. - DOI 10.21101/cejph.a5369 IF 

2018 0,636 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (45%) - DORKO, Erik (10%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (36%) - SULINOVÁ, Zlatana DOK-51-I (1%) 

- BAKOVÁ, Jana DOK-51-E (1%) - UHRIN, Tomáš DOK-51-E 

(1%) - JENČA, Andrej (1%) - JENČOVÁ, Janka (1%) - 

PETRÁŠOVÁ, Adriana (1%) - JENČA, Andrej (1%) - JENČA, Jozef 

(1%) - MAKOVICKÝ, Pavol (1%) ] 
 MSEP 030868 

ADC5 Creutzfeldt-Jakob disease surveillance in Eastern Slovakia from 2004 

to 2016 / Eva Feketeová a kol.. - Projekt: Centrum excelentnosti pre 

výskum aterosklerózy (CEVA) na základe operačného programu 

Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho - 

CEVA 034/2009/2.1/OPVaV ; Klinicko-epidemiologická štúdia 

etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení 

(Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 37-41. - DOI 10.21101/cejph.a5277 IF 

2018 0,636 

[FEKETEOVÁ, Eva (45%) - JARČUŠKOVÁ, Dominika DOK-51-I 

(5%) - JANÁKOVÁ, Alžbeta (5%) - ROZPRÁVKOVÁ, Eva (5%) - 

CIFRÁKOVÁ, Zlatica (5%) - FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Silvia 

(5%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - DORKO, Erik (10%) - 

GDOVINOVÁ, Zuzana (10%) ] 
 MSEP 030743 

ADC6 Effectiveness of primary vaccination against tick-borne encephalitis 

in employees of the armed forces / Dorko E. ... [et al.]. - Projekt: 

Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných 

kliešťami prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová 
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kliešťová encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a 

sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-epidemiologická štúdia 

vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, 

perinatálne a novorodenecké indikátory - VEGA 1/0011/14. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 42-46. - DOI 10.21101/cejph.a5271 IF 

2018 0,636 

[DORKO, Erik (60%) - BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (10%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - DRABIŠČÁK, Erik (6%) - 

KIZEK, Peter (5%) - POPAĎÁK, Peter (2%) - POPAĎÁKOVÁ, 

Jana (2%) - JENČOVÁ, Janka (2%) - JENČA, Andrej (2%) - 

PETRÁŠOVÁ, Adriana (1%) ] 
 MSEP 030808 

ADC7 Epidemiological and clinical aspects of dermatophytoses in eastern 

Slovakia: a retrospective three-year study / Zuzana Baranová ... [et 

al.]. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 72-75. - DOI 10.21101/cejph.a5279 IF 

2018 0,636 

[BARANOVÁ, Zuzana (65%) - KAMPE, Tomáš (5%) - DORKO, 

Erik (20%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) ] 
 MSEP 030667 

ADC8 EU questionnaire to screen for obstructive sleep apnoea validated in 

Slovakia / Eva Feketeová ... [et al.]. - Projekt: Centrum excelentnosti 

pre výskum aterosklerózy (CEVA) na základe operačného programu 

Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho - 

CEVA 034/2009/2.1/OPVaV ; Klinicko-epidemiologická štúdia 

etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení 

(Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 32-36. - DOI 10.21101/cejph.a5278 IF 

2018 0,636 

[FEKETEOVÁ, Eva (45%) - MUCSKA, Imrich (5%) - 

KLOBUČNÍKOVÁ, Katarína (5%) - GREŠOVÁ, Soňa (5%) - 

ŠTIMMELOVÁ, Judita DOK-51-E (5%) - PARANIČOVÁ, Ivana 

(5%) - TROJOVÁ, Ivana (5%) - ROSENBERGER, Jaroslav (5%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - DORKO, Erik (10%) ] 
 MSEP 030742 

ADC9 Genetic parameters for external udder traits of different dairy ewes / 

Pavol Makovický ... [et al.]. 

In: Indian Journal of Animal Sciences. - ISSN 0367-8318. - Vol. 85/1, 

no. 1 (2015), s. 89-90. IF 2015 0,174 

[MAKOVICKÝ, Pavol (40%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (1%) - 

MAKOVICKÝ, Peter (39%) - NAGY, Melinda (20%) ] 
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 MSEP 026927 

ADC10 Genetic Parameters for Somatic Cell Count, LOGSCC and Somatic 

Cell Score of Breeds: Improved Valachian, Tsigai, Lacaune and their 

Crosses / Pavol Makovický ... [et al.]. - Projekt: KEGA 016PU. 

In: Acta Veterinaria-Beograd. - ISSN 0567-8315. - Vol. 83, no. 3 

(2014), s. 386-396. 

IF 2014 0,375 

[MAKOVICKÝ, Pavol (40%) - MAKOVICKÝ, Peter (20%) - 

NAGY, Melinda (18%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (17%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (5%) ] 
 MSEP 025230 

ADC11 Increasing incidence of tick-borne encephalitis and its importance in 

the Slovak Republic / Erik Dorko ... [et al.]. - Projekt: VEGA 

1/0198/13. 

In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - 

Vol. 22, no. 4 (2014), s. 277-281. IF 2014 0,533 

[DORKO, Erik (75%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - KIZEK, 

Peter (10%) - STEBNICKÝ, Milan jr. - ZÁKUTNÁ, Ľubica 

doktorand (2%) ] 
 MSEP 025568 

ADC12 Influence of the environment and occupational exposure on the 

occurrence of Q fever / Erik Dorko, Kvetoslava Rimárová, Emil 

Pilipčinec. - Projekt: VEGA 1/0359/10. 

In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - 

Vol. 20, no. 3 (2012), s. 208-214. IF 2012 NEMAL 

[DORKO, Erik (70%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (20%) - 

PILIPČINEC, Emil (10%) ] 
 MSEP 022378 

ADC13 Milk outbreaks of tick-borne encephalitis in Slovakia, 2012-2016 / 

Dorko E. ... [et al.]. - Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia 

etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení 

(Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 47-50. - DOI 10.21101/cejph.a5272 IF 

2018 0,636 

[DORKO, Erik (50%) - HOCKICKO, Ján (10%) - RIMÁROVÁ, 

Kvetoslava (10%) - BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (10%) - 

POPAĎÁK, Peter (5%) - POPAĎÁKOVÁ, Jana (5%) - SCHRÉTER, 

Ivan (10%) ] 
 MSEP 030807 

ADC14 Pilot Cross-Sectional Study of Three Zoonoses (Lyme Disease, 

Tularaemia, Leptospirosis) among Healthy Blood Donors in Eastern 

Slovakia / Ľubica Zákutná ... [et al.]. 

In: Central European Journal of Public Health. - ISSN 1210-7778. - 
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Vol. 23, no. 2 (2015), s. 100-106. IF 2015 0,525 

[ZÁKUTNÁ, Ľubica doktorand (10%) - DORKO, Erik (75%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - KIZEKOVÁ, Marianna doktorand 

(5%) ] 
 MSEP 026211 

ADC15 Potential association between Coxiella burnetii seroprevalence and 

selected risk factors among veterinary students in Slovakia / Erik 

Dorko ... [et al.]. - Projekt: VEGA 1/0451/09 ; VEGA 1/0359/10 ; 

KEGA 260-002 UPJŠ-4/2010. 

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 

1232-1966. - Vol. 18, no. 1 (2011), s. 47-53. IF 2011 2,311 

[DORKO, Erik (70%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - 

KECEROVÁ, Annamária doktorand (4%) - PILIPČINEC, Emil (3%) 

- DUDRIKOVÁ, Eva (3%) - LOVAYOVÁ, Viera (4%) - 

PETROVIČOVÁ, Jozefína (3%) - BOROŠ, Erich (3%) ] 
 MSEP 020404 

ADC16 Prevalence and Trends of Metabolic Syndrome in clients of Health 

advice centres during the years 2003-2012 / Timea Ostrihoňová ... [et 

al.]. 

In: Central European Journal of public health. - ISSN 1210-7778. - 

Vol. 25, no.4 (2017), s. 313 - 320. IF 2017  0,800 

[OSTRIHOŇOVÁ, Timea (4%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava 

[Korešpondenčný autor ] (63%) - BÉREŠOVÁ, Jana (1%) - 

KONTROŠOVÁ, Silvia (1%) - DORKO, Erik (30%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (1%) ] 
 MSEP 029522 

ADC17 Prevalence of Coxiella Burnetii antibodies in wild ruminants in 

Kavečany ZOO, Eastern Slovakia / Erik Dorko ... [et al.]. - Projekt: 

VEGA 1/0359/10 ; VEGA 1/0451/09 ; KEGA 3/4207/06. 

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 

1232-1966. - Vol. 16, no. 2 (2009), s. 321-324. IF 2009 1,538 

[DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PILIPČINEC, Emil - 

TRÁVNÍČEK, Milan] 
 MSEP 017827 

ADC18 Prevalence of lifestyle and cardiovascular risk factors in a group of 

medical students / Kvetoslava Rimárová ... [et al.]. - Projekt: 

Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe 

účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre 

študentov zdravotníckych odborov - KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; E-

learning pri analýze databáz v medicíne VVGS-2018-897. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 12-18. - DOI 10.21101/cejph.a5477  IF 

2018 0,636 

[RIMÁROVÁ, Kvetoslava (75%) - DORKO, Erik (10%) - 

DIABELKOVÁ, Jana (11%) - SULINOVÁ, Zlatana DOK-51-I (1%) 

- URDZÍK, Peter (1%) - PELECHOVÁ, Nikola DOK-51-I (1%) - 

KONRÁDYOVÁ, Nika DOK-51-I (1%) ] 
 MSEP 030879 
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ADC19 Quantity of selected probiotic cultures in semi-hard cheese with low-

cooking curd during the maturation process / Viera Lovayová ... [et 

al.]. - Projekt: Iné granty domáce ITMS 26220220104 ; KEGA 

011UVLF-4/2012. 

In: Journal of Food Science and Technology-Mysore. - ISSN 0022-

1155. - Vol. 52, no. 8 (2015), s. 4697-4702. IF 2015 1,241 

[LOVAYOVÁ, Viera (75%) - DUDRIKOVÁ, Eva (5%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (19%) - SIEGFRIED, Leonard (1%) ] 
 MSEP 026363 

ADC20 Risk factors of preterm birth and low birth weight neonates among 

Roma and non-Roma mothers / Jana Diabelková ... [et al.]. - Projekt: 

Aplikácia inovatívnych multimediálnych prístupov vo výučbe 

účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre 

študentov zdravotníckych odborov - KEGA 007UPJŠ-4/2018 ; 

Biomarkery vývoja kompetencie ľudských embryí a receptivity 

endometria u žien s opakovaným implantačným zlyhaním - VEGA 

1/0873/18 ; Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu genetických, 

infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, perinatálne a 

novorodenecké indikátory - VEGA 1/0011/14 ; E-learning pri analýze 

databáz v medicíne VVGS-2018-897 ; Klinicko-epidemiologická 

štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami prenášaných 

ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s 

použitím metód molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 25-31. - DOI 10.21101/cejph.a5273 IF 

2018 0,636 

[DIABELKOVÁ, Jana (75%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava 

[Korešpondenčný autor ] (10%) - URDZÍK, Peter (4%) - DORKO, 

Erik (10%) - BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (1%) ] 
 MSEP 030801 

ADC21 Sero-epidemiological study of Lyme disease among high-risk 

population groups in eastern Slovakia / Ľubica Zákutná ... [et al.]. - 

Projekt: VEGA 1/0198/13 ; Iné granty domáce VVGS - 3/GSD/2012. 

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 

1898-2263. - Vol. 22, no. 4 (2015), s. 632 - 636. IF 2015 0,895 

[ZÁKUTNÁ, Ľubica (5%) - DORKO, Erik (75%) - MATTOVÁ, Eva 

(5%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (15%) ] 
 MSEP 026815 

ADC22 Serological Study of Q Fever in Sheep in the Territory of Eastern 

Slovakia / Erik Dorko...[et al.]. 

In: Annals of Agricultural and Environmental Medicine. - ISSN 

1232-1966. - Vol. 17, no. 2 (2010), s. 323-325. IF 2010 1,063 

[DORKO, Erik - PILIPČINEC, E. - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - 

KOSTOVČÍKOVÁ, Jana] 
 MSEP 019311 

ADC23 Seroprevalence of lyme disease in Eastern Slovakia / Andrea Bušová 

... [et al.]. - Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických 

faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská 
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borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14 ; Séro-epidemiologická štúdia vybraných ochorení 

prenášaných kliešťami 3GSD/2016. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 67-71. - DOI 10.21101/cejph.a5442 IF 

2018 0,636 

[BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (50%) - DORKO, Erik (20%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - DIABELKOVÁ, Jana (7%) - 

ROVENSKÁ, Timea DOK-51-I (1%) - FEKETEOVÁ, Eva (7%) - 

BEREŠ, Matúš DOK-51-E (1%) - ČELLÁR, Róbert (1%) - 

BARANOVÁ, Zuzana (1%) - KAMPE, Tomáš (1%) - BENHATCHI, 

Karim (1%) ] 
 MSEP 030802 

ADC24 Serostatus and risk factors of tick-borne encephalitis / Andrea Bušová 

... [et al.]. - Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických 

faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská 

borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14 ; Séro-epidemiologická štúdia vybraných ochorení 

prenášaných kliešťami 3GSD/2016. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 56-60. - DOI 10.21101/cejph.a5289 IF 

2018 0,636 

[BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (50%) - DORKO, Erik (20%) - 

FEKETEOVÁ, Eva (5%) - BEREŠ, Matúš DOK-51-E (1%) - 

RIMÁROVÁ, Kvetoslava (10%) - DIABELKOVÁ, Jana (5%) - 

ROVENSKÁ, Timea DOK-51-I (1%) - ČELLÁR, Róbert (1%) - 

CSANK, Tomáš (7%) ] 
 MSEP 030804 

ADC25 Single centre clinical experience with fidaxomicin in treatment of 

Clostridium difficile infection in Slovakia / Martin Novotný ... [et al.]. 

- Projekt: Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach 

(MediPark, Košice - Fáza II.) - ITMS2014+ 313011D103 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia etiologických faktorov vybraných kliešťami 

prenášaných ochorení (Lymská borelióza, vírusová kliešťová 

encefalitída) s použitím metód molekulovej biológie a sérológie - 

VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-epidemiologická štúdia vplyvu 

genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, 

perinatálne a novorodenecké indikátory - VEGA 1/0011/14 ; 

Epidemiológia endoparazitárnych infekcií u 

imunokompromitovaných pacientov s chronickým ochorením 

infekčnej a neinfekčnej etiológie - VEGA 1/0941/16. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 76-80. - DOI 10.21101/cejph.a5476 IF 
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2018 0,636 

[NOVOTNÝ, Martin (40%) - JARČUŠKA, Pavol (5%) - 

GOMBOŠOVÁ, Laura (10%) - HOCKICKO, Ján DOK-51-E (5%) - 

HOCKICKOVÁ, Ivana (5%) - ROVŇÁKOVÁ, Alena (5%) - 

ZAHORNACKÝ, Ondrej DOK-51-E (5%) - SCHRÉTER, Ivan (5%) 

- DORKO, Erik (10%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava 

[Korešpondenčný autor ] (10%) ] 
 MSEP 030664 

ADC26 The potential actions of angiotensin-converting enzyme II (ACE2) 

activator diminazene aceturate (DIZE) in various diseases 

[elektronický zdroj] / Tawar Qaradakhi ... [et al.]. 

In: Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology=CEPP. - 

ISSN 1440-1681. - Roč. 47, č. 5 (2020), s. 751-758.  IF 2020 NEMÁ, 

IF  2019 2,456 - Spôsob prístupu: 

http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-

2004&rft_id=info:ut/000509618900001. - DOI 10.1111/1440-

1681.13251 

[QARADAKHI, Tawar (8.337%) - GADANEC, Laura Kate (8.333%) 

- MCSWEENE, Kristen Renee (8.333%) - TACEY, Alexander 

(8.333%) - APOSTOLOPOULOS, Vasso (8.333%) - LEVINGER, 

Itamar (8.333%) - RIMÁROVÁ, Kvetoslava (8.333%) - EGOM, 

Emmanuel E. (8.333%) - RODRIGO, Luis (8.333%) - KRUŽLIAK, 

Peter (8.333%) - KUBATKA, Peter (8.333%) - ZULLI, Anthony 

(8.333%) ] 
 MSEP 032308 

ADC27 West Nile virus - a new infection in the Slovak republic? / Dorko E. 

... [et al.]. - Projekt: Klinicko-epidemiologická štúdia etiologických 

faktorov vybraných kliešťami prenášaných ochorení (Lymská 

borelióza, vírusová kliešťová encefalitída) s použitím metód 

molekulovej biológie a sérológie - VEGA 1/0198/13 ; Klinicko-

epidemiologická štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych 

faktorov na prenatálne, perinatálne a novorodenecké indikátory - 

VEGA 1/0011/14. 

In: Central European Journal of Public Health=CEJPH. - ISSN 1210-

7778. - Roč. 26, (2018), s. 51-55. - DOI 10.21101/cejph.a5287 IF 

2018 0,636 

[DORKO, Erik (50%) - BUŠOVÁ, Andrea DOK-51-I (10%) - 

CSANK, Tomáš (2%) - FEKETEOVÁ, Eva (10%) - RIMÁROVÁ, 

Kvetoslava (10%) - DIABELKOVÁ, Jana (5%) - ČELLÁR, Róbert 

(4%) - BEREŠ, Matúš DOK-51-E (3%) - GYURANECZ, Miklós 

(1%) - PISTL, Juraj (1%) - BAKONYI, Tamás (1%) - JENČA, 

Andrej (1%) - JENČOVÁ, Janka (1%) - PETRÁŠOVÁ, Adriana (1%) 

] 
 MSEP 030806 

 

d) minimálne 3 

práce musia byť 

uverejnené 

v časopisoch s 

predpísaným  

Všetky publikácie majú  IF ≥ 0,35 sú  potvrdené z knižnice a podpísané 

riaditeľkou knižnice  UPJŠ. 
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impact faktorom 

(IF) IF ≥ 0,35. 

e) z celkového 

počtu in extenso 

publikácií je 

maximálne 20 % z 

príbuzného 

študijného odboru. 

Z celkového počtu in extenso publikácií je maximálne 20 % z príbuzného 

študijného odboru. 

ČL.10 

Ohlasy na 

publikačnú 

činnosť 

a) uchádzač má 

minimálne 30 

citácií, z toho 

minimálne 10 je 

registrovaných 

v databáze Web of 

Science alebo 

SCOPUS. 

Autocitácie sa 

nepočítajú. Za 

autocitáciu sa 

považuje prípad, ak 

citácia obsahuje 

meno autora alebo 

spoluautorov práce. 

Štatistika ohlasov: 
Publikácie doleuvedené sú zo materiálu Zoznam publikačnej činnosti 

o ohlasmi  

(VIZ CD príloha 4.1 Rimárová Kvetoslava +ohlasy ) 

 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 
196 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 
11 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
26 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch 
235 

 
C E L K O M 

468 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch 

Web of Science a v databáze SCOPUS Spolu: 196 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of 

Science a v databáze SCOPUS Spolu: 11   

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

Spolu: 26 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

Spolu: 235 

CELKOVÝ POČET CITÁCIÍ: 468 

 

 

ČL. 11 

Vedecká škola 

a) formovanie 

vedeckej školy 

uchádzač preukáže 

úspešným 

vyškolením 2 

doktorandov  

v študijnom odbore 

verejné 

zdravotníctvo, 

minimálne 

vyškolenie jedného 

Vedecká škola výchova  doktorandov - ukončení doktorandi – 6 doktorandov - 

v internej a externej forme  doktorandského štúdia v odbore Verejné 

zdravotníctvo – školiteľ 

(ako školiteľ: 6 ukončených (z toho 2 interní; 4 externí); 3 po skúške 

z dizertačného minima, 2 doktorandi bez skúšky z minima;  

- ako školiteľ špecialita pre 3 ukončených doktorandov a pre 1  doktoranda bez 

dizertačnej skúšky)  - sumár 15 doktorandov + 1 externý školiteľ) 

Ukončení doktorandi v odbore Verejné zdravotníctvo ( 6) 

1. MUDr. Katarína Frank, PhD. , 2014,   Vplyv sociálnych a 

environmentálnych faktorov na parametre zdravotného stavy, rast a vývoj 
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doktoranda 

v študijnom odbore 

verejné 

zdravotníctvo 

a školenie jedného 

doktoranda po 

absolvovaní 

dizertačnej skúšky 

v odbore verejné 

zdravotníctvo. 

školských detí na východnom Slovensku  

2. Mgr. Milan Stebnický, PhD., 2016, Kardiopulmonálne riziká vo vybraných 

skupinách populácie  

3. Mgr. Jana Diabelková, PhD., 2017, Klinicko-epidemiologická štúdia 

vybraných rizikových faktorov nízkej pôrodnej hmotnosti a predčasného 

pôrodu 

4. MUDr. Timea Ostrihoňová, PhD., 2017,  Hodnotenie vplyvu nutričných, 

sociálnych a behaviorálnych faktorov na vznik kardiovaskulárneho rizika vo 

vybranej skupine detí a adolescentov 

5. Mgr, MUDr. Tomáš Uhrin, PhD.,  2018,   Hodnotenie profesionálnej 

psychickej expozície vo vybraných skupinách zdravotníckych pracovníkov a 

študentov  

6. PhDr. Jana Baková, MPH, PhD., 2019,  Rizikové faktory, prevencia, 

diagnostika  akútnej  pankreatitídy 

Doktorandi po skúške z dizertačného minima v odbore Verejné 

zdravotníctvo – školiteľ (3 študenti) 

MVDr. Zlatana Sulinová  

Mgr. Nikola Pelechová 

Mgr. Nika Konrádyová  

Doktorandi pred skúškou  z dizertačného minima v odbore Verejné 

zdravotníctvo – školiteľ (2 študenti) 

Mgr. Lívia Kaňuková  

MUDr. Dana Kluková  

Ukončení doktorandi v internej a externej forme  doktorandského štúdia 

v odbore Verejné zdravotníctvo – školiteľ špecialista resp. konzultant  

MUDr. Annamária Kecerová, PhD. 

Mgr. Andrea Bušová, PhD. 

Mgr. Marianna Kizeková , PhD.   

Doktorandi pred skúškou  z dizertačného minima v odbore Verejné 

zdravotníctvo – školiteľ špecialista resp. konzultant 

MUDr. Marek Vargovčák 

Externý školiteľ – konzultant na UVLF Košice pre odbore Hygiena 

potravín – Ing. Vieru Lovayovú, PhD.  

 

b) uchádzač o titul 

vysokoškolského 

profesora ovplyvnil 

vývin daného 

študijného odboru 

vytvorením 

vedeckej školy 

Doktorandky Mgr. Diabelková Jana, PhD.  a Mgr. Bušová Andrea, PhD. sa 

stali zamestnancami Ústavu  verejného zdravotníctva a hygieny a pokračujú  

ako vedecká škola s nadviazaním publikačných výstupov. V súčasnosti sú tieto  

odborné asistentky spoluriešiteľky nových grantových projektov a pokračujú v 
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alebo originálnej 

všeobecne 

uznávanej skupiny, 

ktorá nadväzuje na 

jeho publikované 

vedecké práce, 

objavy, vynálezy. 

ďalšej vedecko-výskumnej práci.  

 

c) uchádzač o titul 

vysokoškolského 

profesora je v 

danom študijnom 

odbore uznávanou 

vedeckou 

osobnosťou, jeho 

vedecké práce 

dosiahli aj 

medzinárodné 

uznanie. 

Scopus výsledky  Hirsh index: 9; Počet dokumentov registrovaných v 

Scopuse 43; 

Citácie v Scopuse  171 

 

- 2 medzinárodné pobyty,   Londýn, LSHTM  London School of Hygiene  and 

Tropical Medicne    

(2001), King´s College London (1995)  

 

- Certifikát  Clinical  trials LSHTM, London 2001 

 

- 4 certifikáty z lekárskych salzburských seminárov  

 

- 2 certifikáty z letnej školy Summer School Epidemiological  Methods in 

Public Health, 1994, 1995   

  

 - členka redakčnej rady časopisu Internacional Journal of Celiac Disease – 

Editorial  Board (dostupné na http://www.sciepub.com/journal/IJCD/editors ) 

 

- členka Councilor  board medzinárodnej organizácie  International Association 

of Risk Management in Medicine (dostupné na 

http://www.iarmm.org/ChairingBoard.htm) 

 

- členka Slovenskej lekárskej spoločnosti 

 

- ocenenie  Strieborná medaila  Slovenskej lekárskej Spoločnosti  

 

- ocenenie Pamätný list za rozvoj Lekárskej fakulty UPJŠ  

 

- recenzentka zahraničného karentovaného časopisu Central European Journal 

of Public Health  

 

- recenzentka časopisu Kontakt  

 

- oponentka projektov APVV  

 

- recenzentka časopisom Hygiena  (registrovaný v Scopuse; príloha CD 7.5) 

 

- oponentka projektov grantových agentúr VEGA (doklad 5 projektov) a 

KEGA, 

 

- členka komisie pre výber projektov – Ministerstvo práce a sociálnych  vecí 

a rodiny SR 2x 2006)  

 

http://www.sciepub.com/journal/IJCD/editors
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- oponentka projektov ASFEU Externý hodnotiteľ žiadostí o nenávratný fond 

2010, 2011 

 

- oponentka projektov EU Maria Curie Individual Fellowship  roky  2016 až 

2020 

  

- členstvo v odborovej  komisii doktorandského štúdia v odbore Hygiena na LF 

UK 

 

- člen vedeckého výboru na vedeckých konferenciách a predseda vedeckého 

výboru na  medzinárodných vedeckých konferenciách, organizovanie 

Medzinárodných konferencií  

 

- vyžiadané prednášky na domácich a zahraničných konferenciách 

 

- recenzentka vedeckých monografií, domácich vysokoškolských učebných 

textov (napr. Bobrov et. al: Medical etics; Jurkovičová a kol. Hygiena – 

celoštátna učebnica 2020  

 

- členka habilitačnej komisie pre MUDr. Kostičovú, PhD., odbor Hygiena LF 

UK; 2020   

 

- pracovníčka Mobilného  odberového miesta  v Seni  Košice počas COVIDU, 

2021 

 

- participant medzinárodného projektu PHARE – Ministerstvo zdravotníctva 

SR,  1999  

 

- spolupráca na projekte YUPESS so SZÚ Bratislava,  

 

- externý oponent PhD. práce - MUDr. Bibiány Bajtekovej, 2020 

 

- garant a spolugarant v troch stupňoch štúdia v odbore  7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo na UPJŠ v Košiciach, Lekárskej fakulte (dokladované v časti 

pedagogické aktivity) 

 

- členstvo v odborovej komisii doktorandského štúdia 7.4.2 Verejné 

zdravotníctvo na UPJŠ  

v Košiciach, Lekárskej fakulte (dokladované v časti pedagogické aktivity) 

 

- prednášková činnosť - v rámci grantovej činnosti účasť na medzinárodných 

konferenciách v Európe aj v zamorí   
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ČL.12 

Grantová činnosť 

Uchádzač bol alebo 

je zodpovedným 

riešiteľom 

minimálne 2 

grantových  úloh. 

 

ČLÁNOK 12 UCHÁDZAČ BOL ALEBO JE RIEŠITEĽOM 

MINIMÁLNE 2 GRANTOVÝCH ÚLOH.  

 

Zoznam grantov potvrdených dekanátom: 

 

6 x VEGA; 4 x KEGA; 2 medzinárodné, 1 Centrum excelentnosti  

8 x zodpovedný riešiteľ projektu – granty sú uvádzané len od roku 2002 

podľa výpisov na webstránke grantov UPJŠ, vedenie a participácia na 

grantoch do roku 2002 nie je uvedená. 

PROJEKTY VEGA (6 projektov) 

z toho financovaných  vyriešených ako zodpovedný riešiteľ 4 granty;  

spoluriešiteľ 2 granty.  

1. Grantový projekt VEGA MŠ SR – č. 1/9310/02 Etnické rozdiely 

v zdravotných  indikátoroch detí východného Slovenska. 

 Doba riešenia:  01.2002 – 12.2004 MŠ SR Bratislava 

 Zodpovedný riešiteľ:  Kvetoslava  Rimárová 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2004.html 

 

2. Grantový projekt VEGA MŠ SR – č. 1/1177/04 Vplyv meniacich sa 

environmentálnych faktorov na zdravie adolescentov – prospektívna 

štúdia. 

Doba riešenia: 01.2004 – 12.2006 

Zodpovedný riešiteľ:  Kamila Bernasovská  

Riešiteľ: Kvetoslava  Rimárová 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2004.html 

3. Grantový projekt VEGA MŠ SR – č 1/2316/05 Vplyv etnických, sociálnych      

a environmentálnych faktorov na vybrané indikátory zdravia s dôrazom na 

rómsku komunitu. 

Doba riešenia: 01.2005 – 12.2007 

Zodpovedný riešiteľ: Kvetoslava Rimárová  

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2005.html 

4. Grantový projekt VEGA MŠ SR –  č. 1/4238/07 Epidemiologická 

komparatívna štúdia vplyvu environmentálnych, sociálnych a behaviorálnych 

faktorov na zdravie adolescentov. 

Doba riešenia: 01.2007 – 12.2009 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2004.html
http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2004.html
http://www.lf.upjs.sk/vyskum/Vedeckovyskumne_vysledky_fakulty_2005.html
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Zodpovedný riešiteľ:  Kamila Bernasovská,  

Riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/VEGA_projekty_2007.html 

5. Grantový projekt VEGA MŠ SR – č 1/0451/09  Klinicko-epidemiologická 

štúdia základných zdravotných indikátorov v oblasti infekčnej,  reprodukčnej, 

a kardiovaskulárnej medicíny zameraná na vplyv etnických, sociálnych  

a návykových faktorov. 

Doba riešenia: 01.2009 – 12.2011 

Zodpovedný riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová  

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/ 

6. Grantový projekt VEGA MŠ SR –  č. 1/0011/14  Klinicko-epidemiologická 

štúdia vplyvu genetických, infekčných a exogénnych faktorov na prenatálne, 

perinatálne a novorodenecké indikátory. 

Doba riešenia: 01.2014 – 12.2017 

Zodpovedný riešiteľ:   Kvetoslava Rimárová  

https://www.upjs.sk/public/media/0646/VEGA-LF_AIS_2014.pdf 

 

PROJEKTY KEGA   

z toho financovaných  vyriešených ako zodpovedný riešiteľ 3 granty;  

podaných ako zodpovedný riešiteľ 1 grant;  

7. Grantový projekt KEGA  MŠ SR –  č. 3/4260/06 Hygiena – 

Environmentálna medicína – vysokoškolská učebnica, modernizácia 

edukačného procesu pre novootvorené VŠ smery, učebné texty harmonizované 

s požiadavkami predmetu a novou legislatívou EU v oblasti ochrany zdravia.         

Doba riešenia: 01.2006   – 12.2008 

 Zodpovedný riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/KEGA_projekty_2007.html 

8. Grantový projekt KEGA  MŠ SR – č. 260-002UPJŠ- 4/2010 Multimediálne 

technológie vo výučbe štúdií zdravotného a nutričného stavu populácie pre 

študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií“  

 Doba riešenia: 01.2010 – 12.2011 

Zodpovedný riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová  

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/ 

http://www.lf.upjs.sk/vyskum/VEGA_projekty_2007.html
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/
https://www.upjs.sk/public/media/0646/VEGA-LF_AIS_2014.pdf
http://www.lf.upjs.sk/vyskum/KEGA_projekty_2007.html
https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/
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9. Grantový projekt KEGA MŠ SR – č. 007UPJŠ-4/2018 Aplikácia inovatívnych 

multimediálnych prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím 

expozičného modelu pre študentov zdravotníckych odborov.  

Doba riešenia: 01.2018 – 12.2020 

Zodpovedný riešiteľ: Kvetoslava Rimárová   

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/ 

10. Grantový projekt KEGA MŠ SR – č. 010UPJŠ-4/2021 Implementácia 

multimediálncyh technológií vo výučbe preventívnych intervencií v lekárskych a 

nelekárskych odboroch“007UPJŠ-4/2018 „Aplikácia inovatívnych multimediálnych 

prístupov vo výučbe účinkov fyzikálnych faktorov s využitím expozičného modelu pre 

študentov zdravotníckych odborov.  

Doba riešenia: 01.2021-12. 2023  

Zodpovedný riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová  

 

PROJEKTY CENTRA EXCELENTOSTI  

11. Grantový projekt Centrum excelentnosti pre výskum faktorov 

ovplyvňujúcich zdravie so zameraním na skupinu marginalizovaných a 

imunokompromitovaných osôb. (dostupné na 

http://www.lf.upjs.sk/cemio/vysledky.html ) 

 Doba riešenia: 01.2010 – 12. 2013                      

 Riešiteľ:  Kvetoslava Rimárová 

ZAHRANIČNÉ PROJEKTY  

z toho financovaných  vyriešených ako zodpovedný riešiteľ 1 grant  

spoluriešiteľ 1 grant  

12. Grantový projekt EU DG SANCO Public health - Migrant and Etnic 

Health Observatory:  Monitoring the Health Status of Migrants within Europe: 

development of indicators 

 Doba riešenia: 01.2007 – 01.2010                      

 Zodpovedný riešiteľ za WP 10 Workpackage10 a associate partner:     

 Kvetoslava Rimárová  

https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/2005122/partners  

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/podklady-k-

osobnemu-hodnoteniu-zamestnancov/ 

13. Grantový projekt ERASMUS – 511 371 MSc in Migrant Health: 

https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/vyskum-na-fakulte/vedecke-projekty/
http://www.lf.upjs.sk/cemio/vysledky.html
https://webgate.ec.europa.eu/chafea_pdb/health/projects/2005122/partners


 31 

Addressing New Challenges in Europe – CHANCE An ERASMUS Lifelong 

Learning Program. 

Doba riešenia: 10.2010 – 9.2013 

Zodpovedný riešiteľ: Monika Halánová  

Riešiteľ: Kvetoslava Rimárová  

https://www.mighealth-unipecs.hu/chance/projectmembers 

 

 

a/ Kvalifikačné predpoklady   

Menovaná spĺňa všetky kvalifikačné prepoklady na udelenie vedecko – akademickej 

hodnosti profesor v odbore Verejné zdravotníctvo 

V roku 1983 ukončila uchádzačka štúdium na 3. Lekárskej fakulte UK v Prahe. V roku 1996 

získala vedeckú hodnosť kandidát vied (CSc.) v odbore hygiena na Lekárskej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia od roku 1983 pracuje uchádzačka v odbore až doteraz 

t.j. 38 rokov. V roku 2011 uskutočnená habilitácia v odbore verejné zdravotníctvo na Lekárskej 

fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

b/ Pedagogická činnosť  

Od roku 1983 uchádzačka vykonáva kontinuálne bez prerušenia až doteraz pedagogickú činnosť 

v odbore hygiena, respektívne Verejné zdravotníctvo, obsah a rozsah je potvrdený Lekárskou 

fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2015 pôsobí ako prednostka Ústavu 

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach, predtým Ústav verejného zdravotníctva Lekárskej fakulty UPJŠ 

v Košiciach –  potvrdenie o pracovnom pomere z LF UPJŠ. 

V akreditovaných odboroch v I., II., a III. stupni vedie prednášky, semináre, praktické 

cvičenia v slovenskom a anglickom jazyku. Uchádzačka je členkou štátnicových komisií a pôsobí 

ako garant v bakalárskom stupni štúdia a ako spolugarant v magisterskom a doktorandskom štúdiu 

v odbore Verejné zdravotníctvo. Ako školiteľka vedie bakalárske, magisterské a rigorózne práce 

v odbore Verejné zdravotníctvo. Vedie aj diplomové práce v odbore všeobecné lekárstvo a General 

medicine.  

 

c/ Vedecká a publikačná činnosť 

Štatistika publikačnej činnosti autora: doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim.prof. : 

AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 15 

ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 5 

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 27 

ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 15 

ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 30 

ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
3 

AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2 
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AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 108 

AEG - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 19 

AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS 
1 

AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 1 

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 26 

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 121 

AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 6 

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 73 

AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 89 

AFK - Postery zo zahraničných konferencií 1 

AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 5 

BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 8 

BCI - Skriptá  a učebné texty 2 

BDE - Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 1 

BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 42 

BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 7 

BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 7 

BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 8 

BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 8 

DAI - Dizertačné a habilitačné práce 2 

FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 

atlasy...) 
10 

GAI - Správy 2 

GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 7 

GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 2 

 
C E L K O M 

658 

 

 

d/ Ohlasy na publikačnú činnosť 
 

Štatistika ohlasov: 

[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS -196 

[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS -11 

[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch -26 

[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch -235 

Celkom - 468 

Všetky práce sú z odboru Verejné zdravotníctvo. 

 

Členovia inauguračnej komisie sa na základe predložených materiálov vyjadrili kladne k splneniu 

stanovených kritérií a konštatovali, že kandidátka doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., 

mim.prof. požadované kritériá na inauguráciu profesora v odbore Verejné zdravotníctvo spĺňa, 

a preto odporúčam pokračovať v inauguračnom konaní. 

 

e/ Vedecká škola 

  

Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. vyškolila 6 doktorandov, 2 v internej a 4 v 

externej forme v odbore Verejné zdravotníctvo. 3 doktorandi sú po dizertačnej skúške a 2 doktorandi 
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sú pred dizertačnou skúškou. Ako školiteľ špecialita má 3 ukončených doktorandov a 1 doktorand je 

pred dizertačnou skúškou.  

2 doktorandky sa stali zamestnancami Ústavu verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ v 

Košiciach a pokračujú ako vedecká škola s nadviazaním publikačných činností a sú spoluriešiteľky 

grantových projektov a pokračujú v ďalšej vedecko-výskumnej práci. 

 

 

f/ Preukázanie medzinárodnej úrovne 

 

- 2 medzinárodné pobyty, Londýn, LSHTM  London School of Hygiene  and Tropical Medicne    

(2001), King´s College London (1995)  

- Certifikát  Clinical  trials LSHTM, London 2001 

- 4 certifikáty z lekárskych salzburských seminárov  

- 2 certifikáty z letnej školy Summer School Epidemiological  Methods in Public Health, 1994, 1995   

 - členka redakčnej rady časopisu Internacional Journal of Celiac Disease – Editorial  Board 

(dostupné na http://www.sciepub.com/journal/IJCD/editors ) 

- členka Councilor  board medzinárodnej organizácie  International Association of Risk Management 

in Medicine (dostupné na http://www.iarmm.org/ChairingBoard.htm) 

- členka Slovenskej lekárskej spoločnosti 

- ocenenie  Strieborná medaila  Slovenskej lekárskej Spoločnosti  

- ocenenie Pamätný list za rozvoj Lekárskej fakulty UPJŠ  

 

Zhodnotenie inauguračného spisu 

Členovia inauguračnej komisie sa na základe predložených materiálov vyjadrili kladne k splneniu 

stanovených kritérií a konštatovali, že kandidátka doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., 

mim.prof. požadované kritériá na inauguračné konanie vo vednom odbore Verejné zdravotníctvo 

spĺňa.  

 

Odborné posúdenie úrovne prednesenej inauguračnej prednášky uchádzača 

Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof. dňa 15.03.2022 o 09:30 hod. predniesla verejnú 

inauguračnú prednášku na tému „Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na 

zdravie matiek a detí“ za účasti členov inauguračnej komisie, oponentov a posudzovateľov 

inauguračnej prednášky. 

Hodnotenie prednášky je prílohou tejto správy. 

 

V Bratislave dňa 15.03.2022 

 

Záver 

Inauguračná komisia – členovia, oponenti sa po verejnej inauguračnej prednáške, a následnej diskusii 

zúčastnili tajného hlasovania, ktorého výsledok bol v prospech udelenia vedecko- akademickej 

hodnosti profesor. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa inauguračná 

prednáška uskutočnila až po uplynutí lehoty 10 mesiacov vyplyvajúcej z Vyhlášky 246/2019 Z.z. 

 

 Predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril Klement,CSc odporúča členom Vedeckej 

rady FVZ SZU udeliť doc. MUDr. Kvetoslave Rimárovej, CSc., mim. prof. vedecko - akademickú 

hodnosť profesor vo vednom odbore Verejné zdravotníctvo a postúpiť vec na ďalšie konanie. 

http://www.sciepub.com/journal/IJCD/editors
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Predseda: 

 

prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.  

prodekan pre praktickú výučbu FVZ SZU 

                                                                                                  .....................................................                           

        

Členovia: 

 

prof. Ing . Ivan Čižnár,DrSc 

Významný odborník v oblasti mikrobiológie a epidemiológie  ................................................. 

 

 prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc. 

Ústav hygieny, Lekárska fakulta UK v Bratislave                      

                                                                                             ....................................................... 

 

prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 

Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve 

a verejného  zdravotníctva Trenčianska univerzita  

A. Dubčeka v Trenčíne                                                           ...................................................                                                        

 

                                                                   

Oponenti:   

                            

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.,MPH,  

Ústav hygieny  LF UK v Bratislave                                       ..................................................... 

 

prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D. 

Ústav verějného zdravotnictví, Lékařská fakulta,  

Univerzita  Palackého v Olomouci                                        ..................................................... 

                                                                                                 

prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD.,MPH 

Katedra preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU           .................................................... 

 


