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 Inaugurační spis paní doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárové, CSc., mim. prof. jsem pečlivě 

prostudovala. Paní docentka prokazuje kontinuální akademický růst a vzdělávání v oboru veřejné 

zdravotnictví. Vedle standardního studia opakovaně absolvovala vzdělávací kurzy také v zahraničí, 

oceňuji především Londýnskou školu hygieny a tropické medicíny, kde získala jistě tu nejlepší 

erudici v epidemiologické metodologii. V rámci vlastní praxe je velmi přínosná její specializační 

příprava v oboru hygiena a epidemiologie na SZU v Bratislavě. Úctyhodný je celkový počet let 

odborné praxe, po které se věnovala/věnuje právě oboru veřejné zdravotnictví. 

 Doc. Rimárová se také nepřetržitě podílí na pedagogické činnosti a to od roku 1983. 

Vyučovala a vyučuje ve všech stupních studia a ve všech akreditovaných oborech ve slovenském         

i anglickém jazyce. Zajišťuje vedení kvalifikačních prací a podílela se na tvorbě řady studijní 

literatury. Je autorkou 5 vysokoškolských učebnic a 2 učebních textů. Seznam publikovaných prací 

je bohatý. Paní docentka splňuje kritéria pro publikační činnost a citační ohlasy požadované pro 

získání titulu profesor v oboru veřejné zdravotnictví. 

 Paní doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. je aktivní členka výboru Slovenské společnosti 

hygieniků Slovenské lékařské společnosti. Za dlouholetou činnost v oblasti veřejného zdravotnictví 

a hygieny byla touto společností oceněna stříbrnou medailí za zásluhy. Rovněž děkan Lékařské 

fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích ohodnotil její dlouholetou pedagogickou práci    

a přínos fakultě. Doc. Rimárová je významnou osobností na poli preventivní medicíny a to jak na 

Slovensku, tak s mezinárodním přesahem. Cením si skutečnosti, že se oboru věnuje prakticky celý 

profesní život a že je aktivní v pedagogické i vědecké oblasti. Komunitou veřejných zdravotníků jsou 

uznávané výsledky jejích výzkumů.  

 Veřejné zdravotnictví je charakteristické tím, že jeho šíře záběru a priority se v průběhu let 

mění a odrážejí aktuální situaci v celé populaci. Zvláště v současné době potřebujeme odborníky, 
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kteří budou autoritami v oboru a budou uplatňovat populační přístup v péči o zdraví a v prevenci 

nemocí. K takovým potřebným autoritám paní docentka bezesporu patří. 

 

 

 

Závěr 

Paní doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárové, CSc., mim. prof. jednoznačně splňuje kritéria na získání 

vědecko-pedagogického titulu „profesor“, která jsou schválená VR Fakulty veřejného zdravotnictví 

Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Doporučuji Vědecké radě FVZ SZU v Bratislavě 

udělení titulu profesorka v oboru veřejné zdravotnictví. 
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