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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. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc. 

 

Študijný odbor: Verejné zdravotníctvo                                  

Inauguračný materiál predkladá: doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. 

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

Pracovisko oponenta: FVZ SZU, Bratislava 

 

 Doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. predložila rozsiahly inaguračný spis, ktorý 

obsahuje materiály potrebné na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov, podľa kritérií 

Fakulty verejného zdravotníctva, Slovenskej zdravotníckej univerzity a v súlade so zákonom 

131/2002 Z. z. o vysokých školách.  

 Predkladateľka splnila požadované kvalifikačné predpoklady, v odbore verejné 

zdravotníctvo pracuje kontinuálne 38 rokov, vedecko – pedagogický titul CSc. obhájila v roku 

1996 v odbore Hygiena, na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského s názvom dizertačnej 

práce: Pľúcne funkcie detí žijúcich v znečistených oblastiach východného Slovenska. V roku 

2011 habilitovala v odbore Verejné zdravotníctvo na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. 

Šafárika v Košiciach,  s názovom habilitačnej práce: The Health of the Roma People in 

Central and Eastern Europe.  

Preukázala dostatočnú  pedagogickú činnosť v odbore, na Ústave verejného 

zdravotníctva a hygieny na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach pracuje na plný pracovný 

úväzok od roku 1983, kde sa aktívne venuje výučbe a skúšaniu študentov a je v pozícii 

prednostky ústavu. Podieľala sa doteraz na výučbe 24 predmetov, z toho v 4 v anglickom 

jazyku. Predmety ako Hygiena, Epidemiológia neinfekčných chorôb, Hygiena životného 

prostredia, Hygiena detí a mládeže, Hygiena výživy, Právne predpisy vo verejnom 

zdravotníctve, Etika a profesijná komunikácia, Verejné zdravotníctvo, či Hygiena 
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a epidemiológia prednášala študentom Všeobecného lekárstva, Zubného lekárstva i študentom 

Verejného zdravotníctva. 

Bola zodpovednou riešiteľkou 8 projektov, na ďalších je spoluriešiteľkou a na 

niekoľkých sa i v súčasnosti spolupodieľa. 

Predkladateľka inauguračného spisu je autorkou celkovo 658 publikácií, z toho 27 

publikácií bolo v karentovaných časopisoch, pričom 5x bola prvou alebo korešpondujúcou 

autorkou. Citovaná bola 468-krát, z toho 207-krát v Scopus registrovaných citáciách. Je 

autorkou  5 vysokoškolských učebníc a 2 skrípt resp. učebných textov (z toho 2 učebnice sú 

v anglickom jazyku). Takmer všetky publikácie sú v odbore verejné zdravotníctvo.  

Predkladateľka vyškolila 6 doktorandov a ďalej sa podieľa na školení ďalších 

uchádzačov.  

  

Záver: Autorka splnila všetky požadované kritériá na zahájenie vymenúvacieho 

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

venuje celú svoju profesijnú kariéru a patrí k významným odborníkom v oblasti 

epidemiológie a hygieny. Je členkou viacerých odborných spoločností a redakčných rád 

odborných časopisov, za svoju prácu i odborný prínos získala viacero významných 

ocenení. Inauguračný materiál hodnotím vysoko pozitívne, odráža osobné zanietenie 

i vysoké odborné kvality doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej a odporúčam jej menovanie 

za profesorku v odbore Verejné zdravotníctvo.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, 31.12.2021     Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD, MPH 


