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Stanovisko oponenta inauguračného materiálu pri inauguračnom konaní 

doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim.prof.  

v odbore verejné zdravotníctvo 

 

Listom č. 152/2021 dekanky Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave som bola menovaná oponentom inauguračného materiálu pri 

inauguračnom konaní doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof., vysokoškolskej  

učiteľky, docentky a mimoriadnej profesorky, prednostky Ústavu verejného zdravotníctva 

a hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za profesorku 

v odbore verejné zdravotníctvo. K posúdeniu mi bol poskytnutý kompletný inauguračný spis 

uchádzačky.  

Stanovisko bolo vypracované v zmysle Kritérií Slovenskej zdravotníckej univerzity Fakulty 

verejného zdravotníctva v Bratislave na získanie titulu profesor v odbore verejné zdravotníctvo. 

Posudok bol vypracovaný v zmysle článkov 7 až 13 vyššie uvedených „Kritérií“. 

 

Čl. 7 

Kvalifikačné predpoklady 

 

Kvalifikačné predpoklady uvedené v Čl. 7 sú vo všetkých bodoch splnené: 

V roku 1983 uchádzačka úspešne ukončila s vyznamenaním a cenou rektora 3. Lekársku 

fakultu Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1996 jej bola po úspešnej obhajobe kandidátskej 

práce udelená vedecká hodnosť kandidáta lekárskych vied (CSc.) v odbore hygiena na 

Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 habilitovala v odbore verejné zdravotníctvo na 

Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uchádzačka absolvovala 

špecializačnú prípravu v odbore hygiena a epidemiológia na vtedajšom Inštitúte pre ďalšie 

vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave v roku 1989 a v odbore  postgraduálne 

špecializačné štúdium v odbore verejné zdravotníctvo a v špecializačnom odbore  zdravotnícky 

manažment a financovanie na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

v roku 2016. Uchádzačka pracuje ako vysokoškolský učiteľ v odbore verejné zdravotníctvo, 

hygiena a epidemiológia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

viac ako 37 rokov, potvrdené dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. 

Danielom Pellom, PhD. 

 

Čl.  8 

Vedecko - pedagogická činnosť 

 

Kritériá pre vedecko-pedagogickú činnosť sú splnené vo všetkých bodoch – obsah a rozsah 

potvrdený dekanom Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Danielom Pellom, PhD. 



Od roku 1983 pracuje na plný úväzok na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach až do súčasnosti 

kontinuálne a bez prerušenia na Ústave verejného zdravotníctva a hygieny Lekárskej fakulty 

UPJŠ v Košiciach, od roku 2015 ako prednostka (predtým na Ústave verejného zdravotníctva 

a  na Ústave hygieny a epidemiológie). Kontinuálne zabezpečovala a zabezpečuje výučbu 

v slovenskom aj v anglickom jazyku v akreditovaných študijných programoch všeobecné 

lekárstvo (General Medicine), zubné lekárstvo (Dental Medicine), verejné zdravotníctvo, 

ošetrovateľstvo a fyzioterapia na I., II. a III. stupni štúdia. Bola a je konzultantkou a vedúcou 

mnohých záverečných prác v odbore verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, všeobecné 

lekárstvo a  General Medicine. Viedla rigorózne práce v odboroch verejné zdravotníctvo 

a ošetrovateľstvo (3). Pracovala aj ako študijný poradca pre 1. ročník magisterského 

a bakalárskeho štúdia v odbore verejné zdravotníctvo v rokoch 2011 až 2015. Je jedným 

z garantov študijného programu verejné zdravotníctvo.  

Docentka Rimárová je aj autorkou 5 vysokoškolských učebníc, 2 skrípt, resp. učebných textov 

(z toho 2 učebnice v anglickom jazyku). 

 

Čl. 9 

 

Publikačná činnosť 

 

 

Kritériá pre publikačnú činnosť sú splnené a vysoko prekročené vo všetkých požadovaných 

bodoch. V štatistike publikačnej činnosti potvrdenej akademickou knižnicou LF UPJŠ  je 

uvedených 658 publikačných výstupov a 468 ohlasov, z toho je: 

1. autorkou a spoluautorkou 5 vedeckých monografií (tri v rozsahu nad 3 AH), celkovo 

má kapitoly v 15 vedeckých monografiách, v dvoch má kapitoly nad 3 AH, 

2. autorkou 4 vysokoškolských učebníc v rozsahu nad 10 AH a dvoch skrípt v rozsahu 

nad 3 AH, 

3. spoluautorkou 1 vysokoškolskej učebnice v rozsahu nad 3 AH,  

4. prvou autorkou alebo  spoluautorkou 185 vedeckých prác in extenso, z toho 75 

publikovaných v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých časopisoch, 

5. v kategórii A (vedecké práce v časopisoch s IF ≥ 0,35) má uverejnených                         

26 publikácií in extenso a 19 abstraktov vedeckých prác,  

6. všetky publikované práce sú z odboru verejné zdravotníctvo.  

 

 

Čl. 10 

 

Ohlasy na publikačnú činnosť 

 

 

Uchádzačka má 468 ohlasov, z toho 207 registrovaných v citačných indexoch (Web of Science 

a v databáze SCOPUS), čím vysoko prekračuje požadované kritérium Fakulty verejného 

zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave na splnenie podmienok na 

získanie titulu „profesor“ v odbore verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

 

 



 

 

Čl. 11 

 

Vedecká škola 

 

 

Uchádzačka vyškolila  6 doktorandov v odbore verejné zdravotníctvo v dennej (2) aj v externej 

(4) forme doktorandského štúdia. Traja doktorandi sú po skúške z dizertačného minima. 

Uchádzačka bola zároveň konzultujúcou školiteľkou u troch ukončených doktorandov.  

 

Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim.prof. je vedeckou a pedagogickou osobnosťou  

v oblasti preventívnej medicíny a verejného zdravotníctva nielen v celoslovenskom ale aj 

v medzinárodnom meradle, čo dokumentuje svojím inauguračným spisom. Jej odborné 

zameranie je široké. Venuje sa problematike prevencie chronických ochorení u detí a mládeže, 

reprodukčného zdravia, determinantom zdravia u rómskej populácie, ale aj problematike 

prevencie infekčných ochorení. Je členkou redakčných rád a recenzentkou zahraničných 

a domácich karentovaných a impaktovaných časopisov, posudzovateľkou a zodpovednou 

riešiteľkou  domácich a medzinárodných výskumných projektov, členkou fakultných 

vedeckých rád, výborov a celoštátnych komisií, autorkou viacerých vyžiadaných prednášok na 

domácich a zahraničných konferenciách a kongresoch. Okrem toho, že je docentka Rimárová 

vysoko uznávanou odborníčkou, je aj človekom so širokým srdcom, ktorý sa nezastaví pred 

žiadnymi odbornými problémami, do riešenia ktorých zapája aj študentov a menej skúsených 

kolegov.   

 

Za svoju vedeckú a pedagogickú činnosť ako aj aktívne pôsobenie vo výbore Slovenskej 

spoločnosti hygienikov SLS bola ocenená striebornou medailou Slovenskej lekárskej 

spoločnosti v roku 2010. Za prácu a prínos pre rozvoj fakulty jej bol udelený Pamätný list 

dekanom UPJŠ v Košiciach v roku 2018.  

 

 

Čl. 12 

 

Grantová činnosť 

 

 

Uchádzačka je a bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých domácich 

a medzinárodných vedecko-výskumných grantových projektov. Participovala na 9 domácich 

grantových projektoch VEGA a  KEGA a  na projekte Centra excelentnosti (v ôsmich  

grantových projektoch bola zodpovednou riešiteľkou). Bola zodpovednou riešiteľkou za SR 

v Grantovom projekte EU DG SANCO Public Health a spoluriešiteľkou grantového projektu 

ERASMUS. Výsledky z viacerých realizovaných projektov uchádzačka úspešne publikovala 

vo vedeckých monografiách a vo vedeckých prácach v karentovaných a impaktovaných 

časopisoch s veľmi dobrým citačným ohlasom.  

 

 

 

 

Na základe preskúmania predložených podkladov – inauguračného spisu doc. MUDr. 

Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim.prof.  konštatujem, že v plnom rozsahu spĺňa a vo všetkých  



bodoch vysoko prevyšuje kritériá na získanie titulu „profesor“ v odbore verejné zdravotníctvo 

prijaté Vedeckou radou FVZ SZU v Bratislave dňa  15. 12. 2014 a odporúčam pokračovať 

v inauguračnom konaní.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 30. novembra 2021                 prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH. 

                                                                              Ústav hygieny LF UK v Bratislave 

                oponentka inauguračného materiálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


