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Autorku doc. MVDr. 
Tatianu Kimákovú, 
PhD., skúsenú vyso-
koškolskú vedecko-výs-
kumnú a pedagogickú 
pracovníčku na Ústave 
verejného zdravotníctva 
a hygieny LF UPJŠ 
v Košiciach, poznám 
z jej publikačnej – kniž-
nej aj časopiseckej – čin-
nosti. Na odborných 
a vedeckých podujatiach 
doma a v zahraničí pred-
niesla 150 prednášok, 
odpublikovala viac ako 
300 prác, na ktoré evidu-

je stovky citácií. Je autorka a spoluautorka 4 úžitkových 
vzorov. Osobitne chcem vyzdvihnúť jej aktívnu prácu školi-
teľky pre oblasť ŠVOČ, Bc., Mgr. a PhD. štúdia. Garantuje 
odbor medicíny na Univerzite tretieho veku pri UPJŠ v Ko-
šiciach, jediný svojho druhu na Slovensku.  

Predložená vedecká monografia vychádza z aktuálnej 
problematiky životného prostredia, prináša komplexné po-
znatky o ortuti v životnom prostredí ako jednom z riziko-
vých faktorov zdravia. Cieľom monografie je spracovanie 
a prezentácia výsledkov komplexného výskumu prítomnosti 
ortuti vo vzorkách komodít domácej i zahraničnej produk-
cie, ako aj z rastlín z oblastí s vysokou koncentráciou ortuti. 
Sledovania sa robili  pomocou atómového absorpčného 
spektrometra. Aktuálnosť skúmanej témy potvrdzujú aj sú-
časné rozsiahle medzinárodné diskusie k rizikám používania 
ortuti, ktoré sú ukotvené aj v príslušných ustanoveniach 
a zákonoch zameraných na ochranu životného prostredia 
a zdravia obyvateľov.  

Ortuť sa od pradávna využíva v priemysle a v zdravot-
níctve. Komplexný výskum poukázal na negatívne vplyvy 
ortuti na životné prostredie a mnohé dopady na zdravotný 
stav obyvateľstva. Autorka prináša prehľad vlastných vý-
sledkov v tejto oblasti.  Diskusia a závery tejto vedeckej 
monografie sú v zhode s prebiehajúcou medzinárodnou dis-
kusiou o rizikách používania ortuti a možnostiach prevencie 
jej negatívneho pôsobenia na životné prostredie a človeka. 
Významným prínosom monografie je súbor odporúčaní 
a návrhov pre rizikové skupiny obyvateľov. 

Predložená monografia je rozdelená do siedmich kapitol, 
v ktorých sú opísané teoretické a metodologické výcho-
diská, výsledky, diskusia a odporúčania. Práca je doplnená 
prehľadnými tabuľkami, obrázkami a grafmi.  

Úvodom k vlastným sledovaniam je teoretická časť prá-
ce, kde autorka obsiahla aktuálnu problematiku ortuti v ži-
votnom prostredí, v biosfére, jej využitie v priemysle  
a v zdravotníctve. Výsledkovú a teda najcennejšiu vedeckú 
časť monografie tvoria výsledky a analýzy komplexného 
merania prítomnosti ortuti vo vzorkách 28 skupín komodít 
(celkovo viac ako 5 000 vzoriek) a rastlín, ktorým je v práci 
venovaný primeraný rozsah v šiestej kapitole. Významne 
prekročené hodnoty ortuti vo vzorkách boli zistené pri ry-
bách, ovocí a zelenine, výživových doplnkoch, minerálnych 
vodách a aj pri pitnej vode. Rozsiahla diskusia a formulácia 
návrhov a odporúčaní pre rizikové skupiny obyvateľstva sa 
opierajú o prezentované výsledky a konkrétne zistenia.  

Zoznam použitej literatúry poskytuje pre čitateľa kvalit-
ný zdroj odbornej literatúry, ktorá bola publikovaná v po-
sledných desaťročiach na Slovensku, ale aj v zahraničí. Vý-
znamnú časť tvoria aj zahraničné pramene a pramene z ob-
dobia posledných piatich rokov. Práca s použitou literatúrou 
je konzistentná, spôsob jej spracovania dodržiava citačné 
normy.  

Práca je napísaná kultivovaným odborným jazykom, 
s použitím termínov a formulácií, ktoré sú zaužívané vedec-
kou komunitou v danej oblasti výskumu. Na viacerých 
miestach sú prezentované vysvetlivky a komentáre, ktoré 
uľahčujú čitateľovi orientáciu v texte a vysvetľujú spôsob 
reprezentácie údajov v tabuľkách. 

Vedecká monografia je zavŕšením určitej etapy práce 
autorky, ktorá sa tejto téme venuje dlhodobo. Prezentované 
výsledky a odporúčania sú prínosom pre riešenie súčasnej 
situácie a plánovanie ochrany životného prostredia a člove-
ka v budúcnosti. Závery vedeckej monografie sú význam-
ným zdrojom informácií pre vypracovanie preventívnych 
opatrení na úrovni ohrozených skupín obyvateľstva nielen 
u nás, ale aj v medzinárodnom meradle. Monografia doc. 
MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD., prináša principiálne nové 
poznatky v oblasti výskytu ortuti v životnom prostredí a jej 
pôsobenia v organizmoch, obohacuje doterajšie poznanie 
v danej oblasti výskumu. Veľmi pozitívne hodnotím uvede-
nie návrhov a odporúčaní, ktoré autorka uvádza na konci 
monografie ako samostatný celok. 
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Poznanie a hodnotenie vplyvu toxických faktorov v ži-
votnom prostredí na ľudské zdravie je problematikou, ktorej 
komplexné riešenie si vyžaduje multidisciplinárnu spolu-
prácu. Z hľadiska kontaminácie krmív a potravín je potreb-
né venovať zvýšenú pozornosť obsahu rizikových chemic-
kých prvkov vrátane ortuti, ktoré sú významnými environ-
mentálnymi kontaminantmi potravinového reťazca. Autorke 
monografie sa podarilo rozšíriť poznanie vplyvu ortuti na 
živé organizmy a prispieť svojím uceleným pohľadom 
k rozšíreniu poznatkov v problematike pôsobenia ortuti 
v životnom prostredí. 

Monografiu odporúčam do pozornosti nielen vedeckým 
pracovníkom v oblasti  hygieny, pracovného a preventívne-
ho lekárstva, ale aj iným s touto témou spojeným odborom 
(veterinárstvo, poľnohospodárstvo a výživa, prírodné vedy), 
študentom doktorandského štúdia s príslušnými témami, ale 
aj študentom pregraduálneho štúdia, či dokonca záujemcom 
z radov informovanej verejnosti  

 

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc. 
              Ústav patologickej fyziológie LF UK

 


