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                  Z Á Z N A M 

ZO ZASADNUTIA VEDECKEJ RADY FAKULTY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

SZU 

 

Dátum: 11. decembra 2019 o 10.00 hod. 

Miesto: Aula rektora, Limbová 12, SZU Bratislava 

Všetci členovia: 33 

Prítomní členovia: 23 

Ospravedlnení členovia: 10 

Neospravedlnení členovia: 0 

 

Program : 

1.Otvorenie  

2. Schválenie programu rokovania Vedeckej rady FVZ SZU  

3. Kontrola uznášaniaschopnosti Vedeckej rady FVZ SZU  

4. Inauguračná prednáška doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD. na tému: ,,Ortuť v životnom 
prostredí ako rizikový faktor zdravia“  

5. Prerokovanie inauguračného konania doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD.  

6. Schválenie členov habilitačných komisií a oponentov habilitačných konaní  

7. Informácia o návrhu akreditačných štandardov  

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. Program bol doplnený predsedníčkou VR FVZ SZU a to o bod 

odovzdanie dekrétu novej členke VR FVZ SZU doc. MUDr. Kataríne Holečkovej, PhD. 

z dôvodu, že doc. Gajdoš sa stal dekanom LF SZU a vzdal sa členstva vo VR. Program bol 

schválený v novom 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 23 prítomných a 10 ospravedlnených, z čoho vyplýva, že 

Vedecká rada FVZ SZU je uznášaniaschopná. 

Vedecká rada schválila dvoch skrutátorov pre zabezpečenie hlasovania Mgr. Seňavovú a Bc. 

Jendrálovú. 
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4.INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA DOC. MVDR. TATIANY KIMÁKOVEJ, PHD. NA 

TÉMU: ,,ORTUŤ V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ AKO RIZIKOVÝ FAKTOR 

ZDRAVIA“  

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala predsedu inauguračnej 

komisie prof. MUDr. Cyrila Klementa, CSc., aby  oboznámil prítomných s inauguračným 

konaním doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD., v krátkosti predstavil kandidátku, 

predniesol jej profesijný životopis a stanovisko inauguračnej komisie, ktorá bola schválená VR 

FVZ dňa 19.6.2019 v zložení: 

Predseda - prof. MUDr. Cyril Klement, CSc.,  

                         

Členovia - doc. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH   

               - prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. 

               - prof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.  

                  

Oponenti - prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.    

                - prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

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

                   

Predložené materiály doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD. 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. 6/2005 Z. z. o postupe získavania 

vedecko – pedagogických titulov  alebo umelecko – pedagogických titulov „docent“ 

a „profesor“ a Vyhlášky MŠ č. 457/2012, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ č.6/2005. 

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. MVDr. 

Tatianu Kimákovú, PhD. o prezentáciu jej inauguračnej prednášky na tému: „Ortuť v životnom 

prostredí ako rizikový faktor zdravia“.  

 

Predseda inauguračnej komisie poďakoval za inauguračnú prednášku a požiadal jednotlivých 

oponentov o oponentské posudky: 

-prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.  – skonštatoval, že obdržal spis, v ktorom boli všetky 

prílohy dodané. Mimoriadne ocenil, že doc. Kimáková sa zapája do výučby v rámci univerzity 

3.veku a  v publikačnej činnosti dosahuje mimoriadne  výsledky. Publikovala  4 monografie 

z toho v troch je prvou autorkou, 8 vysokoškolských učebníc v domácich vydavateľstvách, 3 

kapitoly vo vedeckých monografiách, z toho jedna je vydaná v zahraničí. Ocenil aj 4 patenty, 

ktoré má kandidátka evidované. Na záver skonštatoval, že uchádzačka doc. MVDr. Tatiana 

Kimáková, PhD. je renomovanou odborníčkou, skúsenou vysokoškolskou pedagogičkou 

a spĺňa a prekračuje všetky požadované kritéria pre inauguračné konanie za vysokoškolskú 

profesorku v odbore 7.4.2 Verejné zdravotníctvo. 
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- prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. – akademická profilácia uchádzačky je jednoznačná, 

potvrdená systematickou dlhoročnou prácou v odbore s významnými výsledkami, jej 

pôsobenie v odborných orgánoch súvisiacich s akademickou činnosťou hodnotil  mimoriadne, 

aktívne a prínosne. Za zásadne významné považoval 4 evidované patenty, ktorých je 

uchádzačka spoluautorkou. Na záver skonštatoval, že uchádzačka doc. MVDr. Tatiana 

Kimáková, PhD. je renomovanou odborníčkou uznávanou v medzinárodnom kontexte, je 

skúsenou pedagogičkou a v kľúčových aspektoch prekračuje požadované kritériá pre 

inauguračné konanie, a preto vrelo odporučil jej inauguráciu na profesorku v odbore 7.4.2 

Verejné zdravotníctvo. 

- 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  splnila všetky 

kritériá na zahájenie vymenúvacieho konania a mnohé z nich výrazne prekročila. Zhodnotila 

materiál vysoko pozitívne, pretože odráža osobné zanietenie i odborné kvality, a odporučila 

kandidátku menovať za profesorku 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. Jaroslav Kresánek, PhD. 

-doc. MUDr. Kvetoslava Koppová, PhD. 

-prof . MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. 

 

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. MVDR. TATIANY 

KIMÁKOVEJ, PHD.  

 

Po prerokovaní inauguračného konania predseda inauguračnej komisie prof. MUDr. Cyril 

Klement, CSc. oznámil členom VR návrh inauguračnej komisie k vymenúvaciemu konaniu 

doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD. Na základe predložených materiálov sa komisia 

vyjadrila kladne k splneniu stanovených kritérií a konštatovala, že kandidátka splnila 

požadované kritériá na inauguráciu v odbore 7.4.2. 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. MVDr. Tatianu Kimákovú, PhD. 

 

Pristúpilo sa k tajnému hlasovaniu VR: 

Prezentovalo sa: 22          za: 22            proti:  0         zdržalo sa: 0        nehlasoval: 1 

 

Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala pridelenie titulu „profesor“ doc. MVDr. 

Tatiane Kimákovej, PhD. 
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6. SCHVÁLENIE ČLENOV HABILITAČNÝCH KOMISIÍ A OPONENTOV 

HABILITAČNÝCH KONANÍ 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prof. MUDr. Evu 

Horváthovú, PhD., MPH, aby predložila návrh na začatie habilitačného konania RNDr. 

Eleny Szabovej, CSc. 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. RNDr. Shubhada Bopegamage, CSc. 

                  Ústav mikrobiológie, LF SZU 

         

Členovia - prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. 

                Významný odborník v oblasti mikrobiológie a epidemiológie 

               - prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

               Prírodovedecká Fakulta UK BA 

 

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

                  Katedra preventívnej a klinickej medicíny, FVZ SZU 

                - doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, PhD. 

                   Fakulta zdravotnických věd, Ústav pro studium odborných předmětů a praktických 

                  dovedností, Univerzita Palackého v Olomouci 

                - prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.  

                  Katedra živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

                  Komenského v  Bratislave  

 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal žiadne iné návrhy a pripomienky, pristúpilo sa 

k aklamačnému hlasovaniu: 

 

Prítomných: 23          za: 22           proti:  0         zdržalo sa: 1        

 

Výsledok hlasovania bol platný, VR odhlasovala zloženie habilitačnej komisie a oponentov 

habilitačného konania pre RNDr. Elenu Szabovú, PhD. 

 

7. INFORMÁCIA O NÁVRHU AKREDITAČNÝCH ŠTANDARDOV 

 

 Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. oboznámila prítomných 

s návrhom akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry, ktoré boli 

pripomienkované aj Slovenskou zdravotníckou univerzitou (v prílohe záznamu). 

                 

8. RÔZNE 

 

Predsedníčka VR FVZ SZU MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc. vyzvala prítomných na ďalšie 

príspevky. Vzhľadom k tomu, že neboli žiadne ďalšie diskusné príspevky, prešlo sa 

k poslednému bodu rokovania. 
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9. ZÁVER  

 

Predsedníčka Vedeckej rady FVZ SZU ukončila zasadnutie VR, poďakovala všetkým 

prítomným členom a popriala krásne sviatky. 

 

 

V Bratislave, 17. decembra 2019 

 

Zapísala:      Mgr. Miroslava Seňavová 

 

Overila:      RNDr. Ladislava Wsólová, PhD.   

 

 

 

 

 

 

                                                         MVDr. Dagmar Zeljenková, CSc.   

                 predseda VR FVZ 


