
Študijný program verejné zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo  
Všeobecná charakteristika odborného profilu absolventa študijného programu verejné 
zdravotníctvo ( 1. stupeň) 
 
Absolventi tohto študijného programu sú kvalifikovanými zdravotníckymi odborníkmi so širokým 
odborným profilom pripravení samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti verejného 
zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany, podpory a posilňovania zdravia ľudí. 
Absolventi verejného zdravotníctva majú teoretické vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných 
a preventívnych medicínskych  odborov, ktoré budú využívať v podpore a ochraňovaní zdravia, 
v prevencii vzniku chorôb, vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života jednotlivca, rodiny, 
komunity a celej spoločnosti. Dokážu pripraviť postupy, programy a stratégie vo verejnom 
zdravotníctve. 
 
Cieľom JLF UK je pripraviť absolventov bakalárskeho študijného programu Verejné zdravotníctvo 
s týmito vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami:  
1. Absolvent má základné poznatky z teoretických, predklinických, biomedicínskych a klinických 

odborov, ošetrovateľstva a odbornej terminológie, zdôvodňuje vymedzené ošetrovateľské, 
preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy. 

2. Absolvent ovláda právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom zdravotníctve, riadenie 
zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky. 

3. Absolvent aplikuje poznatky z epidemiológie a hygieny s dôrazom na pochopenie syntézy jednoty 
organizmu a prostredia v zdraví a chorobe, ovláda zber, spracovanie, analýzu a vyhodnocovanie 
výsledkov hygienicko-epidemiologických činností a štúdií. 

4. Absolvent uplatňuje základy zdravotníckej informatiky a štatistiky v praxi aj výskume. 
5. Absolvent ovláda základy informatiky, štatistiky a vedeckej práce vo svojom odbore, ovláda 

spôsoby získavania vedeckých a odborných informácií. 
6. Absolvent zdôvodňuje a aplikuje použitie epidemiologických metód, metód procesu ochrany 

a podpory zdravia a poznatkov z právnych predpisov v terénnej praxi. 
7. Absolvent interpretuje a následne aplikuje právne predpisy, plánovanie a manažment vo verejnom 

zdravotníctve, riadenie zdravotnej, sociálnej a environmentálnej politiky. 
8. Absolvent navrhuje proces, metódy, formy a prostriedky výchovy k zdraviu zamerané na 

formovanie zdravého spôsobu života. 
9. Absolvent sa podieľa na riešení problematiky nozokomiálnych infekcií, dezinfekcie a sterilizácie, 

rezistencie na ATB v nemocničnom zariadení a v komunite. 
10. Absolvent má  poznatky  z psychológie  a sociológie,  uplatňuje profesionálne zamerané zásady 

a spôsoby komunikácie v profesionálnej činnosti. 
11. Absolvent ovláda zásady zdravotníckej etiky. 
12. Absolvent ovláda cudzí jazyk na úrovni, ktorá mu umožní orientáciu v zahraničnej odbornej 

literatúre, je schopný permanentne získavať najnovšie poznatky, ďalej sa vzdelávať a aktívne 
prenášať získané poznatky do praxe. 

13. Absolvent je  schopný samostatne organizovať vzdelávanie a výskum, udržuje kontakt s novými 
poznatkami vo svojom odbore a pokračuje vo vlastnom profesionálnom rozvoji. 

 
Absolvent študijného odboru je pri výkone svojej profesie nezávislý a zohľadňuje moderné trendy 
teórie a praxe vo verejnom zdravotníctve. Absolvent získava motiváciu k ďalšiemu osobnému 
a profesionálnemu rastu cestou celoživotného vzdelávania a má predpoklady pokračovať v ďalšom 
štúdiu. 


