ZÁZNAM
ZO ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SZU
Dátum: 15. marca 2022 o 09.30 hod.
Miesto: prezenčne v Aule rektora SZU a Online cez Microsoft TEAMS
Všetci členovia: 33
Prítomní členovia: 28
Ospravedlnení členovia: 4
Neospravedlnení členovia: 1
Program :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania Vedeckej rady FVZ SZU
3. Kontrola uznášaniaschopnosti Vedeckej rady FVZ SZU
4. Inauguračná prednáška doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. na tému:
,,Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na zdravie matiek a detí“
5. Prerokovanie inauguračného konania doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof.
6. Správa o akreditácii študijných programov FVZ SZU
7. Schválenie členov habilitačnej komisie a oponentov habilitačného konania
8. Rôzne
9. Záver

1. OTVORENIE
Zasadnutie Vedeckej rady otvorila dekanka Fakulty verejného zdravotníctva MVDr. Dagmar
Zeljenková, CSc. a privítala všetkých členov Vedeckej rady Fakulty verejného zdravotníctva
Slovenskej zdravotníckej univerzity (ďalej len „VR FVZ SZU“).
2. SCHVÁLENIE PROGRAMU ROKOVANIA VEDECKEJ RADY FVZ SZU
Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prítomných na
prípadné doplnenie programu. Keďže neboli žiadne doplňovacie návrhy, program bol
schválený v pôvodnom znení.
3. KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI VEDECKEJ RADY FVZ SZU
Tajomníčka VR FVZ SZU RNDr. Ladislava Wsólová, PhD. informovala zúčastnených, že
z počtu členov VR FVZ SZU 33 je 28 prítomných, 4 sú ospravedlnení a 1 je neospravedlnený,
z čoho vyplýva, že Vedecká rada FVZ SZU je uznášaniaschopná. Vedecká rada schválila
dvoch skrutátorov pre zabezpečenie tajného hlasovania: Mgr. Seňavovú, Bc. Jendrálovú.
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4. INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA DOC. MUDR. KVETOSLAVY RIMÁROVEJ, CSC.,
MIM. PROF. NA TÉMU: ,,VPLYV SOCIÁLNYCH, ETNICKÝCH A
ENVIRONMENTÁLNYCH FAKTOROV NA ZDRAVIE MATIEK A DETÍ“
Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala predsedu inauguračnej
komisie prof. MUDr. Cyrila Klementa, CSc., aby oboznámil prítomných s inauguračným
konaním doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. v krátkosti predstavil
kandidátku, predniesol jej profesijný životopis a stanovisko inauguračnej komisie, ktorá bola
schválená VR FVZ dňa 13.10.2021 v zložení:
Predseda - prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.,
Členovia - prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
- prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.
- prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Oponenti – prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
- prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
- prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH
Predložené materiály doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. sú 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 č. 246/2019 Z. z.
o postupe získavania vedecko – pedagogických titulov alebo umelecko – pedagogických
titulov „docent“ a „profesor“. Predložené materiály sú zároveň v súlade s platnými kritériami
Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Členovia
inauguračnej komisie dôkladne preštudovali inauguračný spis a konštatujú, že kandidátka spĺňa
všetky kvalifikačné predpoklady, kritériá pre pedagogickú činnosť, kritériá vo vedeckej
a publikačnej činnosti, a vyjadrili sa kladne k pokračovaniu inauguračného konania.
Predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. požiadal doc. MUDr.
Kvetoslavu Rimárovú, CSc., mim. prof. o prezentáciu jej inauguračnej prednášky na tému:
„Vplyv sociálnych, etnických a environmentálnych faktorov na zdravie matiek a detí“.
Predseda inauguračnej komisie poďakoval za inauguračnú prednášku a požiadal jednotlivých
oponentov o oponentské posudky:
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH- 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. Docentka Rimárová je aj autorkou 5
vysokoškolských učebníc, 2 skrípt, resp. učebných textov (z toho 2 učebnice v anglickom
jazyku). 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. 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. Na základe preskúmania predložených podkladov – inauguračného spisu doc.
MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim.prof., skonštatovala, 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 odporučila
pokračovať v inauguračnom konaní.
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prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH- s veľkým záujmom si spis preštudovala
a stotožnila sa s tým, čo už bolo povedané, v závere skonštatovala, že autorka všetky
požadované kritériá na zahájenie vymenúvacieho konania profesorov splnila, mnohé z nich
dokonca 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 hodnotí vysoko pozitívne, odráža osobné
zanietenie i vysoké odborné kvality doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim.prof.
a odporučila jej menovanie za profesorku v odbore Verejné zdravotníctvo.
prof. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.- Inauguračný spis pani doc. MUDr. Kvetoslavy
Rimárovej, CSc., mim. prof. si starostlivo preštudovala. Pani docentka preukazuje kontinuálny
akademický rast a vzdelávanie v odbore verejné zdravotníctvo. Opakovane absolvovala
vzdelávacie kurzy aj v zahraničí, oponentka obzvlášť ocenila Londýnsku školu hygieny a
tropickej medicíny, kde získala určite tú najlepšiu erudíciu v epidemiologickej metodológii.
Úctyhodný je celkový počet rokov odbornej praxe, v ktorej sa venovala/venuje práve odboru
verejné zdravotníctvo. V závere skonštatovala, že doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc.,
mim. prof. jednoznačne spĺňa kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“,
ktoré sú schválené VR Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity
v Bratislave. Odporučila Vedeckej rade FVZ SZU v Bratislave udeliť jej titul profesorka
v odbore verejné zdravotníctvo.
Následne predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. otvoril verejnú
časť diskusie k inauguračnej prednáške, ktorá bola nadmieru zaujímavá, a v ktorej vystúpili:
-prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
-prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
-prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
-prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
-prof. Ing. Nadežda Jankelová, PhD., MPH
Predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril Klement, CSc. požiadal nečlenov VR, aby
opustili miestnosť, a zahájil neverejnú časť diskusie. Následne požiadal inauguračnú komisiu
a oponentov, aby sa odobrali do vedľajšej miestnosti k prerokovaniu inauguračného konania.
5. PREROKOVANIE INAUGURAČNÉHO KONANIA DOC. MUDR. KVETOSLAVY
RIMÁROVEJ, CSC., MIM. PROF.
Po prerokovaní inauguračného konania predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril
Klement, CSc. oznámil členom VR návrh inauguračnej komisie k vymenúvaciemu konaniu
doc. MUDr. Kvetoslavy Rimárovej, CSc., mim. prof. Na základe predložených materiálov sa
komisia vyjadrila kladne k splneniu stanovených kritérií a konštatovala, že kandidátka splnila
požadované kritériá na inauguráciu v odbore Verejné zdravotníctvo.
Inauguračná prednáška bola posudzovateľmi z radov VR hodnotená celkovo písmenom A.
V tajnom hlasovaní sa inauguračná komisia zhodla na pridelení titulu „profesor“ vo verejnom
zdravotníctve pre doc. MUDr. Kvetoslavu Rimárovú, CSc., mim.prof.
Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu VR:
Prezentovalo sa: 28
za: 28
proti: 0

zdržalo sa: 0

nehlasoval: 0
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Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala pridelenie titulu „profesor“ doc. MUDr.
Kvetoslave Rimárovej, CSc., mim.prof.
6. SPRÁVA O AKREDITÁCII ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FVZ SZU
Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. informovala prítomných
o akreditácii študijných programov FVZ SZU. Predstavila Vnútorný systém zabezpečovania
kvality (VSK) na SZU v Bratislave a ďalšie vnútorné predpisy SZU týkajúce sa akreditácie.
V rámci zosúlaďovania študijných programov na FVZ SZU máme všetky 3. stupne štúdia
v dennej forme, ale externú formu v bakalárskom aj v magisterskom stupni zrušíme pre nízky
počet záujemcov o štúdium a kvôli praktickej výučbe, ktorej počet hodín je príliš vysoký.
Zároveň informovala, že sme zrušili prijímacie skúšky pre bakalársky a magisterský stupeň
v dennej forme. Pre každý stupeň štúdia vznikla programová rada, ktorú tvorí osoba, ktorá
nesie hlavnú zodpovednosť za študijný program, osoby zabezpečujúce profilové predmety,
zástupca zamestnávateľa a zástupca študentov v danom študijnom programe. Na posúdenie
návrhu úpravy vznikla Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality FVZ. Niektoré body
z prípravy akreditačného spisu už máme splnené. Na záver informovala o dôležitých termínoch
ohľadne akreditácie.
7. SCHVÁLENIE ČLENOV HABILITAČNEJ KOMISIE A OPONENTOV
HABILITAČNÉHO KONANIA
Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prof. MUDr. Evu
Horváthovú, PhD., MPH, aby predložila návrh na začatie habilitačného konania RNDr.
Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH. Prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD., MPH v krátkosti
predstavila kandidátku a súčasne predložila návrh členov habilitačnej komisie a oponentov.
Následne požiadala o ich odsúhlasenie:
Navrhovaná habilitačná komisia:
Predseda – prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.
Prodekan pre praktickú výučbu FVZ SZU
Členovia - prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
- prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného
zdravotníctva Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Oponenti - prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
- doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve SZU BB
Oddelenie Epidemiológie RÚVZ BB
- doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., mim. prof.
Ústav verejného zdravotníctva a hygieny LF UPJŠ Košice
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne iné návrhy a pripomienky, pristúpilo sa
k aklamačnému hlasovaniu:
Prítomných: 28

za: 28

proti: 0

zdržalo sa: 0
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Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala zloženie habilitačnej komisie a oponentov
habilitačného konania pre RNDr. Zdenky Krajčovičovej, PhD., MPH.
8. RÔZNE
Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. oboznámila prítomných
s návrhom na doplnenie nových členov skúšobných komisií pre štátne skúšky v odbore Verejné
zdravotníctvo na FVZ SZU. Potom sa pristúpilo k aklamačnému hlasovaniu o navrhnutých
členoch skúšobných komisií:
1. MUDr. Zora Kľocová – Adamčáková, PhD. - Katedra epidemiológie Fakulty verejného
zdravotníctva SZU v Bratislave
Hlasovanie: za 28 proti 0 zdržal sa : 0 nehlasoval: 0
2. MUDr. Andrea Kološová, PhD. - Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva
SZU v Bratislave
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
3. RNDr. Anna Fialová, PhD. - Ústav pracovnej zdravotnej služby Fakulty verejného
zdravotníctva SZU v Bratislave
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
4. Mgr. Nina Kotlebová, PhD. - Katedra epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva SZU
v Bratislave
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
5. Mgr. Michal Adamišin - Národný ústav detských chorôb
Hlasovanie: za: 28 proti: 0 zdržal sa: 0 nehlasoval: 0
Noví členovia boli schválení.
Vzhľadom na to, že neboli žiadne ďalšie diskusné príspevky, prešlo sa k poslednému bodu
rokovania.
9. ZÁVER
Predsedníčka Vedeckej rady FVZ SZU ukončila zasadnutie VR, poďakovala všetkým
prítomným členom za účasť.
V Bratislave, 17. marca 2022
Zapísala:
Overila:

Mgr. Miroslava Seňavová
RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.

MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.
predseda VR FVZ
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