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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚCJ/J-1-VZ-CJ3/16

Názov predmetu:
Cudzí jazyk (3)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Cudzí jazyk 1, Cudzí jazyk 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Ukončenie 1. ročníka zápočtami Priebežné testy - min. 60% Skúška - výsledná známka súhrnný
výsledok za zápočet (40%) a výkon na skúške (60%) Hodnotenie: A: 91-100%, B: 90-81%, C:
80-73%, D: 72-66%, E: 65-60%, FX: menej ako 60%
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Test - min 60%Skúška - výsledná známka: súhrnný
výsledok za zápočet (40%) a výkon na skúške (60%)
Výsledky vzdelávania:
Výsledkom vzdelávania v cudzom jazyku u študentov nelekárskych študijných programov je
nadobudnutie zručností efektívneho čítania (study skills) potrebných na získavanie a spracovávanie
profesionálnych informácií z moderného ošetrovateľstva a iných nelekárskych odborov ako aj
nadobudnutie produktívnych zručností (speaking, writing) potrebných na efektívnu komunikáciu v
niektorých typických profesionálnych situáciách a kontextoch.
Stručná osnova predmetu:
Anglický jazyk
- Psychické zdravie
Schizofrénia, postihnutí slávni ľudia.
- Monitorovanie pacienta
Sledovanie vitálnych funkcií, anestézia.
Trpný rod.
- Lieky
Druhy liekov a dávkovanie.
Vyjadrenie budúcnosti.
- Alternatívna liečba
Druhy alternatívnej liečby, liečivé rastliny.
Argumentovanie za / proti
- Doplnkové čítanie a prezentácie
Pôrodná asistencia na Slovensku a vo svete, zdravý životný štýl, pôrodná asistencia a úlohy a ciele
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pôrodnej asistentky, príznaky tehotenstva, potrat, pôrod, fázy pôrodu, pôrod koncom panvovým,
pôrod
cisárskym rezom.
Nemecký jazyk
- Kazuistika : Anne Schroder
- Prijatie do nemocnice, liečba, prognózy
- Zisťovanie anamnézy, osobné údaje, názvy chorôb
- Porážka – symptómy
- Prezentácia – úvod, štruktúra prezentácie, výber tém
- Symptómy chorôb všeobecne. Objektívne a subjektívne symptómy.
- Prezentácie projektov
- Choroboplodné zárodky. Spôsoby nakazenia. Imunita.
- Chrípka, očkovanie. Aktívna a pasívna imunizácia.
- Kazuistiky študentov z praxe v nemocnici
- Prezentácie projektov
- Opakovanie na skúšku
Odporúčaná literatúra:
Anglický jazyk
Grice, T.: Nursing 1. Oxford English for Careers, 2007.
Grice, T.: Studet file. Oxford English for Careers, 2007.
Austin, D., Crosfield, T.: English for Nurses, Longman, 1992.
Internet
Nemecký jazyk
Dusilová, D. a kol.: Sprechen Sie Deutsch? Učebnice němčiny pro zdravotnické odbory. 1. díl.
Praha: Polyglot, 2004. 357 s. ISBN 80-86195-32-5
Nagel, U. - Romberg, C. : Medizin. Teil 1. Bonn - Bad Godesberg: Kessler Verlag für
Sprachmethodik 1989, 112 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
anglický jazyk, nemecký jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
53,85

0,0

7,69

C

D

E

FX

23,08

7,69

7,69

0,0

Vyučujúci: PhDr. Mária Bujalková, CSc., Mgr. Anna Barnau, PhD., PhDr. Božena Džuganová,
PhD.
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-021/16

Názov predmetu:
Epidemiológia infekčných chorôb (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Úvod do verejného zdravotníctva
Bioštatistika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku max. 14 bodov
100% účasť PC – 1 bod , t.j. spolu max. 14 bodov
b/ priebežný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
c/ záverečný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7.týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie problematike a zákonitostiam štruktúry a intenzity epidemického
procesu, nozokomiálnych jednotiek. Dokáže aplikovať vedomosti o výskyte, diagnostike,
protiepidemických opatreniach (preventívnych a represívnych) v profesionálnej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Proces šírenia nákazy vrátane prameňa pôvodcu, mechanizmu prenosu, faktorov a vektorov a
vnímavej populácie. Imunizačný program.
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Rozdelenie infekčných ochorení z epidemiologického hľadiska – nákazy črevné a respiračné, krvné
nákazy a nákazy kože a slizníc, zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou, nákazy prenosné
pohlavným stykom, priónove infekcie CNS, ochorenia preventabilné očkovaním, nozokomiálne
nákazy.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
BAKOSS, P. a kol. Epidemiológia. Bratislava: UK, 2011. 520 s. ISBN 978-80-223-2929-3
BAZOVSKÁ, S. a kol. Špeciálna epidemiológia. Bratislava: UK, 2007. 337 s. ISBN
978-80-223-2301-7
https://moodle.uniba.sk
Odporúčaná literatúra:
Hudečková, H., Švihrová, V., Nováková, E., Szilágyiová, M.: Verejnozdravotné aspekty osýpok.
Bratislava: A-medi managment, 2018, 84 s., ISBN 978-80-89797-29-5
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
13,64

0,0

59,09

C

D

E

FX

27,27

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-022/16

Názov predmetu:
Epidemiológia infekčných chorôb (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: JLF.ÚVZ/J-1-VZ-021/16 - Epidemiológia infekčných chorôb (1)
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Epidemiológia infekčných chorôb 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na prednáškach a praktických cvičeniach je povinná (0,5 body za prednášku s praktické
cvičenie, t.j. max. 11 bodov)
1. Účasť na prednáškach a praktických cvičeniach je povinná. Ospravedlnená je jedna neúčasť (v
súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú, len v prípade náhrady (formu
určí po dohode príslušný vyučujúci).
2. Krátke kontrolné testy:
1. Test bude obsahovať 4 kontrolne otázky z problematiky riešenej na predchádzajúcich 2
praktických cvičeniach Za každú nesprávnu odpoveď mínus 0,5 b.
2. Kontrolne testy v dĺžke 5 min. budú písané na začiatku praktických cvičení č. 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Prezentácie a seminárne práce študentov (3 x 6 bodov, t.j. max. 18 bodov):
1. Každý študent si predkladaných tém vyberie a spracuje tri prezentácie podľa predpísanej
štruktúry (max. 10 min.) s použitím PowerPoint-u a odovzdá ju do systému moodle.
2. Po jej ústnej prezentácii a diskusii študent vypracuje písomnú verziu práce v rozsahu 1-2 strán,
pričom zapracuje potrebné pripomienky a návrhy vznesené v diskusii a odovzdá ju vo forme zadania
do systému moodle.
3. Ak má prezentácia, alebo písomná verzia významné formálne a obsahové nedostatky a nie je
spracovaná podľa predpísanej štruktúry, znižuje sa bodové hodnotenie.
4. Práce sa pripravujú k témam praktických cvičení č. 4, 6, 8, 10, 12, 14
Predskúškový test (max. 11 bodov):
1. Test bude obsahovať 22 otázok z infekčnej epidemiológie odprednášanej v rámci prednášok a
riešenej na praktických cvičeniach. (1 otázka á 0,5 b.)
2. Predskúškový test vypracovávajú študenti individuálne online v rámci e-learningového modulu
v systéme moodle (spravidla deň pred ústnou skúškou). Vo výnimočných situáciách (technické
problémy, nemožnosť pripojiť sa na sieť a pod.) je možné vyplniť test aj v deň ústnej skúšky priamo
na Ústave verejného zdravotníctva.
3. Podmienkou prístupu k ústnej skúške je minimálne 15 správnych odpovedí.
Skúška (max 60 bodov):
1. Ústnou formou.
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2. Hodnotenie podľa nasledujúcej formy
Body
Dochádzka 11
Kontrolné testy
Seminárne práce 18
Predskúškový test 11
Skúška (ústna) 60
Spolu 100
Celkové hodnotenie:
Celkový dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 65 bodov v celkovom
hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie teoretickým poznatkom o epidemiologických charakteristikách
infekčných ochorení, ktoré budú tvoriť podklady praktickej činnosti pri riešení aktuálnej
epidemiologickej situácie. Dokáže ich aplikovať pri riešení protiepidemických opatrení v ohniskách
nákaz. Dokáže aplikovať vedomosti pri zabezpečovaní intervenčných stratégií, ochrane a podpore
zdravia z hľadiska prevencie infekčných ochorení.
Stručná osnova predmetu:
Rozdelenie infekčných ochorení z epidemiologického hľadiska – nákazy črevné a respiračné, krvné
nákazy a nákazy kože a slizníc, zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou, nákazy prenosné
pohlavným stykom, priónové infekcie CNS, ochorenia preventabilné očkovaním, nozokomiálne
nákazy. Epidemiologické charakteristiky, výskyt na Slovensku, protiepidemické opatrenia a
surveillance vybraných nákaz.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
BAKOSS, P. a kol. Epidemiológia. Bratislava: UK, 2011. 520 s. ISBN 978-80-223-2929-3
BAZOVSKÁ, S. a kol. Špeciálna epidemiológia. Bratislava: UK, 2007. 337 s. ISBN
978-80-223-2301-7
https://moodle.uniba.sk
Odporúčaná literatúra:
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s. 4.
BAZOVSKÁ, S. a kol.: Špeciálna epidemiológia, 2. doplnené a aktualizované vydanie
Bratislava: UK, 2017. 366 s. ISBN 978-80-223-4179-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
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Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
61,54

0,0

38,46

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 30.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚFa/J-1-VZ-037/16

Názov predmetu:
Farmakológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 2 Za obdobie štúdia: 14 / 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie predmetu prebieha formou 2 písomných priebežných testov počas semestra a
záverečnej skúšky. Minimálna hranica úspešnosti: 60 %. Hodnotenie: A: 91–100 %, B: 81–90 %,
C: 73–80 %, D: 66–72 %, E: 60–65 %, Fx: 60 % a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50
Výsledky vzdelávania:
Absolvent bakalárskeho štúdia absolvovaním predmetu ovláda:
Z oblasti všeobecnej farmakológie - spôsoby aplikácie liečiv najmä z hľadiska nástupu a
doby pôsobenia, zásady skladovania liečiv, pravidlá manipulácie s látkami zaradenými medzi
psychotropné a omamné látky, zásady liečby intoxikácií vybranými skupinami liečiv s možnosťou
podávania špecifických antidót, charakteristiku dávok liečiv (jednotlivá, denná, maximálna a pod.),
interakcie liečiv s potravinami a nápojmi, zvláštnosti terapie v závislosti na veku.
Z oblasti špeciálnej farmakológie - charakteristiku jednotlivých farmakologických skupín a ich
predstaviteľov, účinky (žiaduce a nežiaduce), najdôležitejšie kontraindikácie a ďalšie informácie o
liečivách využiteľných vo verejnom zdravotníctve.
Stručná osnova predmetu:
Základné pojmy vo farmakológii, HVLP, IPL, ópiový zákon, toxikománie. Aplikačné cesty
liečiv,dávkovanie liečiv, nežiaduce účinky liečiv, interakcie liečiv.
• Faktory ovplyvňujúce účinky liečiv, Zvláštnosti farmakoterapie v závislosti na veku.
• Farmakológia vegetatívneho nervového systému
• Farmakológia centrálneho nervového systému
• Opioidné analgetiká
• Analgetiká, antireumatiká
• Farmakológia kardiovaskulárneho systému
• Farmakológia gastrointestinálneho traktu
• Farmakológia dýchacieho systému.
• Antibiotická liečba
• Liečba otráv
• Dezinficienciá a antiseptiká
• Toxikománie
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Odporúčaná literatúra:
1. Tisoňová, J., Kriška, M. a kol. Základy farmakológie pre nelekárske študijné odbory.
Univerzita Komenského, Bratislava, 2007, 292 s.
2. Hynie, S. a spol.: Farmakologie pro bakalárske studium, Díl 1, 2, UK, 1996, 550 s.
3. Mirossay, L., Mojžiš, J. Základy všeobecnej a špeciálnej farmakológie. Sapientia, Bratislava,
2006, 208 s.
4. Farghali, H., Lincová, D. a kolektív: Základní a aplikovaná farmakologie, Galén, 2001, 960 s.
5. Mirossay, L. a kolektív: Špeciálna farmakológia, Košice, UPJŠ 1997, 421 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
4,55

0,0

4,55

C

D

E

FX

36,36

27,27

13,64

13,64

Vyučujúci: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD., doc. MUDr.
Martina Šutovská, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 05.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-025/16

Názov predmetu:
Hygiena výživy (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Anatómia a fyziológia
Úvod do verejného zdravotníctva
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky na úspešné absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 1 bod za prednášku a PC, t.j. spolu max. 21 bodov
b/ priebežný test I. (7 otázok á 2 body) max. 14 bodov
c/ priebežný test II. (10 otázok á 2 body) max. 20 bodov
d/ modelové situácie (4 á 5 bodov) max. 20 bodov
e/ písomné preskúšanie (5 x 1 otázka, á 1 bod) max. 5 bodov
f/ záverečný test (10 otázok á 2 body) max. 20 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7.týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie základným vedomostiami o zdravej výžive obyvateľstva, metódam a
podmienkam maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré možno
dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach.
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Stručná osnova predmetu:
Hygiena výživy a predmetov bežného používania (definícia, ciele, náplň, legislatíva, vplyv výživy
na zdravotný stav ľudí).
Základné zložky výživy, odporúčané výživové dávky živín pre obyvateľstvo SR.
Poruchy príjmu potravy na psychogénnom základe – anorexia, bulímia, orthorexia.
Epidemiologicky rizikové potraviny.
Posudzovanie stavebno-technických a prevádzkových podmienok potravinárskych zariadení.
Zariadenia spoločného stravovania. Aplikácia zásad HACCP.
Potravinárska prevádzka, požiadavky na prevádzkovanie.
Odber vzoriek
Stravovanie v zdravotníckych zariadeniach. Nemocničný diétny systém – jedálne lístky
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
MULLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton,
2003, 99 s.
Odporúčaná literatúra:
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
50,0

0,0

50,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-026/16

Názov predmetu:
Hygiena výživy (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: JLF.ÚVZ/J-1-VZ-025/16 - Hygiena výživy (1)
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Hygiena výživy 1
Mikrobiológia 2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu predpokladá splnenie troch základných podmienok:
a/ 100% účasť na prednáškach a praktických cvičeniach: 22 x 1 bod (max. 22 bodov)
v prípade neúčasti si musí študent zameškanú výučbu nahradiť formou konzultácie s vyučujúcim
b/ priebežný test: 10 otázok á 1 bod (max. 10 bodov)
c/ písomné preskúšanie: 4 x 2 otázky, á 1 bod (max. 8 bodov)
d/ Skúška – písomná (max. 60 bodov) - študent si vytiahne dve otázky a vypracuje písomne
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie v celkovom hodnotení minimálne
65 bodov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie základným vedomostiami o zdravej výžive obyvateľstva, metódam a
podmienkam maximálneho priblíženia výživy obyvateľstva fyziologickému optimu, ktoré možno
dosiahnuť v konkrétnych životných a pracovných podmienkach.
Stručná osnova predmetu:
Alimentárne nákazy z potravín. Alimentárne intoxikácie z potravín. Chemické kontaminanty v
potravinách.
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Geneticky modifikované potraviny – význam a zdravotné riziká
Požiadavky na materiály a predmety určené na styk s potravinami a ich riziká
Školské stravovanie
Stravovanie v zariadeniach rýchleho občerstvenia
Živočíšne produkty a rastlinné produkty vo výžive (nutričný význam, hygienické riziko) Sanitácia
v potravinárstve
Zásady ŠZD v zariadeniach spoločného stravovania
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
MULLEROVÁ, D. Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Praha: Triton,
2003, 99 s.
Odporúčaná literatúra:
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-023/16

Názov predmetu:
Hygiena životného prostredia (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Úvod do verejného zdravotníctva, Ekológia človeka
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je:
a/ a/ 100% účasť – á 1 bod za prednášku a PC, t.j. spolu max. 21 bodov
b/ priebežný test I. (11 otázok á 2 body) max. 22 bodov
c/ priebežný test II. (10 otázok á 2 body) max. 20 bodov
d/ písomné preskúšanie (3 x 2 otázky, á 1 bod) max. 6 bodov
e/ záverečný test (14 otázok á 2 body) max. 28 bodov
f/ modelové situácie max. 3 body
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7. týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení..
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať opatrenia na zabezpečenie zdravých životných podmienok
pre človeka v prospech zlepšenia a upevnenia zdravia populácie.
Stručná osnova predmetu:
Ciele, úlohy a činnosť odboru Hygiena životného prostredia. Základné zložky životného prostredia,
hygiena troposférickej zložky atmosféry. Hygiena ovzdušia. Druhy škodlivín v ovzduší a možné
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účinky na zdravie ľudí, živočíchy, vegetáciu. Pedosféra a zdravotné nebezpečenstvá. Hygiena
vody. Druhy zásobovania obyvateľstva pitnou vodou a súvisiace zdravotné riziká. Kontaminanty
v zložkách ekosystému. Analýza zdravotných rizík v životnom prostredí. Zdroje energie, vplyv na
životné prostredie.
EIA – zákon o životnom prostredí.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
Odporúčaná literatúra:
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
www.lecorbusier.com
KUKA, S. Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia I. Elektron. vydanie – MEFANET,
2017, 64 s., ISBN 978-80-8187-037-8. https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=370
KUKA, S. Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II. Elektr. vydanie – MEFANET,
2018, 66 s., ISBN 978-80-8187-053-8. https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=388
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
50,0

0,0

36,36

C

D

E

FX

9,09

4,55

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kuka, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-024/16

Názov predmetu:
Hygiena životného prostredia (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 / 1 Za obdobie štúdia: 42 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 5
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: JLF.ÚVZ/J-1-VZ-023/16 - Hygiena životného prostredia (1)
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Hygiena životného prostredia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu predpokladá splnenie troch základných podmienok:
a/ 100% účasť na prednáškach a praktických cvičeniach: 23 x 1 bod (max. 23 bodov)
v prípade neúčasti si musí študent zameškanú výučbu nahradiť formou konzultácie s vyučujúcim
b/ priebežný test: 11 otázok á 1 bod (max. 11 bodov)
c/ písomné preskúšanie: 3 x 2 otázky, á 1 bod (max. 6 bodov)
d/ Skúška – písomná (max. 60 bodov) - študent si vytiahne dve otázky a vypracuje písomne
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Body Známka
100 - 93 A
92 - 86 B
85 - 79 C
78 - 72 D
71 - 65 E
64 a menej Fx
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie v celkovom hodnotení minimálne
65 bodov
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať opatrenia na zabezpečenie zdravých životných podmienok
pre človeka v prospech zlepšenia a upevnenia zdravia populácie.
Stručná osnova predmetu:
Hygiena sídelných útvarov. Mestá, vidiecke sídelné útvary. Aténska charta, obytné budovy,
zdravotné riziká. Problematika hluku v podmienkach bývania. Zariadenia občianskej vybavenosti.
Budovy verejnej administratívy. Telovýchovné zariadenia. Kultúrne a zábavné centrá. Zariadenia
starostlivosti o ľudské telo. Umelé a prírodné kúpaliská. Doprava a životné prostredie a zdravie.
Odpady – rozdelenie, legislatíva. Globálne problémy životného prostredia
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Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
Odporúčaná literatúra:
KUKA, S: Vybrané kapitoly z hygieny životného prostredia II, ISBN: 978-80-8187-053-8
https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=388
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
www.lecorbusier.com
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
53,85

0,0

30,77

C

D

E

FX

7,69

7,69

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, Ing. Stanislav Kuka, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-062/16

Názov predmetu:
Legislatíva vo verejnom zdravotníctve

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 Za obdobie štúdia: 28
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Právo a legislatíva v zdravotníctve
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE:
a/ 100% účasť – á 2 body max. 28 bodov
b/ priebežné hodnotenie: test 20 otázok (1 otázka=2 body) max. 40 bodov
c/ modelová situácia max. 32 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
95 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
* kontrolované samoštúdium
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7.týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie základnej legislatíve vo verejnom zdravotníctve a dokáže ju prakticky
použiť.
Stručná osnova predmetu:
Legislatíva na úseku verejného zdravotníctva a ochrany, podpory a rozvoja zdravia.
Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Organizácia a výkon verejného zdravotníctva
Prevencia ochorení a iných porúch zdravia
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Odborná spôsobilosť
Zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky
Radiačná ochrana
Ohrozenie verejného zdravia
Ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
Štátny zdravotný dozor
Priestupky a iné právne delikty
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
Platná legislatíva SR a EU
Legislatíva SR, EU
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
36,36

0,0

22,73

C

D

E

FX

40,91

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-038/16

Názov predmetu:
Letná prax (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prax
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 8 Za obdobie štúdia: 112
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 1
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Hygiena životného prostredia 2
Hygiena výživy 2
Nemocničná hygiena
Legislatíva vo verejnom zdravotníctve
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Rozpis praxe:
• Oddelenie epidemiológie: 28 hodín
• Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva 20 hodín
• Oddelenie životného prostredia 20 hodín
• Oddelenie hygieny výživy 20 hodín
• Oddelenie detí a mládeže 20 hodín
• Oddelenie výchovy ku zdraviu 12 hodín
Náplň praxe:
Oddelenie epidemiológie: • Organizácia práce na oddelení
• Hlásenie prenosných ochorení, EPIS (epidemiologický informačný systém), hlásenie chrípky a
chrípke podobných ochorení
• Práca v ohnisku nákazy
• Kontrola očkovania
• Zdravotnícke zariadenia (HER)
Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva • Organizácia práce na oddelení
• Štátny zdravotný dozor v prevažujúcej problematike preventívneho pracovného lekárstva v danom
regióne
• Choroby z povolania
Oddelenie životného prostredia • Organizácia práce na oddelení
• Štátny zdravotný dozor, zdroj pitnej vody, voda určená pre ľudskú spotrebu (odber, posúdenie)
• Cestovný ruch
• Zdravotnícke zariadenia (stavebno-technické zabezpečenie)
Oddelenie hygieny výživy • Organizácia práce na oddelení
• Štátny zdravotný dozor, potravinový dozor
• Cestovný ruch
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Oddelenie detí a mládeže • Organizácia práce na oddelení
• Štátny zdravotný dozor
• Letné zotavovacie akcie
Oddelenie výchovy ku zdraviu • Organizácia práce na oddelení
• Zdravotno - výchovné aktivity
V prípade, že príslušný RÚVZ (ev. odbor, oddelenie) sú zapojené do úloh, projektov, grantov
• oboznámiť sa s konkrétnou problematikou
• Študent si založí na začiatku letnej praxe denník, v ktorom bude pokračovať počas štúdia na JLF
UK (predmet : Prax v hygiene a epidemiológii v 3. ročníku Bc. a 1. roč. Mgr. štúdia)
• Študent/ka počas praxe v denníku eviduje všetky úlohy a činnosti, na ktorých sa zúčastní. Po
skončení praxe na príslušnom oddelení dá podpísať záznam pracovníkovi RÚVZ, s ktorým riešil/
a odborný problém, alebo sa zúčastnil/a práce v teréne.
• Po skončení l celej praxe riaditeľ príslušného RÚVZ (ním poverený pracovník RÚVZ ) potvrdí
na príslušnom tlačive (ZADEĽOVACÍ LIST) absolvovanie praxe a napíše hodnotenie študenta.
• Po ukončení letnej praxe študent/ka odovzdá potvrdenie o absolvovaní na sekretariáte ÚVZ JLF
UK spolu s denníkom, ktorý si viedol/a počas praxe.
• Po odkontrolovaní bude denník odovzdaný študentovi
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: absolvovanie
Výsledky vzdelávania:
Absolvent praxe dokáže aplikovať odborné vedomosti, zručnosti, návyky a pracovné schopnosti na
jednotlivých úsekoch zariadení Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ):
- aktívne sa zapájať do harmonogramu práce na určených oddeleniach
- špecifikovať organizáciu práce na oddeleniach epidemiológie, preventívneho pracovného
lekárstva, hygieny životného prostredia, hygieny výživy, hygieny deti a mládeže, vychovy k zdraviu
Stručná osnova predmetu:
EPIDEMIOLÓGIA:
- organizácia práce na oddelení
-hlásenie prenosných ochorení, EPIS (epidemiologický informačný systém), hlásenie chrípky a
chrípke podobných ochorení
-práca v ohnisku nákazy
-kontrola očkovania
-zdravotnícke zariadenia (HER)
PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO:
-organizácia práce na oddelení
-štátny zdravotný dozor v prevažujúcej problematike preventívneho pracovného lekárstva v danom
regióne
-choroby z povolania
HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:
-organizácia práce na oddelení
-štátny zdravotný dozor, zdroje pitnej vody, voda určená na ľudskú spotrebu (odber, posúdenie)
-cestovný ruch
-zdravotnícke zariadenia (stavebno-technické zabezpečenie)
HYGIENA VÝŽIVY:
-organizácia práce na oddelení
-štátny zdravotný dozor, potravinový dozor
-cestovný ruch
HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE:
-organizácia práce na oddelení
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-štátny zdravotný dozor
-letné zotavovacie akcie
VÝCHOVA K ZDRAVIU:
-organizácia práce
-zdravotno-výchovné aktivity
- realizácia úloh, projektov, grantov
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
BUCHANCOVÁ, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003, 1133 s. ISBN
80 8063-113-1.
Odporúčaná literatúra:
ROVNÝ, I. a kol: Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II. Turany, P+M, 2013, 896 s., ISBN
978-80-89057-44-3
ROVNÝ, I. a kol. Hygiena životného prostredia, Učebné texty FVZ SZU, 2004
ROVNÝ, I., a kol. Starostlivosť o mladú generáciu, Učebné texty FVZ SZU, 2004
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
ABS0
100,0
Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-034/16

Názov predmetu:
Metodológia v epidemiológii a hygiene

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Úvod do verejného zdravotníctva, Bioštatistika, Základy informatiky a PC zručnosti
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie
Povinná 100% účasť na prednáškach a praktických cvičeniach: 2 body za každú prednášku a PC
1 bod (max. 28 bodov)
Predskúškový test: 16 otázok po 0,5 bode (8 bodov).
Záverečná skúška sa bude vykonávať testom pozostávajúcom z 32 otázok po 2 bodoch (max. 64
bodov) .
Celkové hodnotenie predmetu (na základe súčtu bodov za priebežné hodnotenie a záverečnú
skúšku):
Dosiahnutý počet bodov Známka
100 – 93 A
92 – 86 B
85– 79 C
78 – 72 D
71 – 65 E
64 a menej Fx
** kontrolované praktické výstupy
Podmienkou absolvovania predmetu je aktívna účasť na prednáškach a praktických cvičeniach,
dosiahnutie minimálne 42 bodov za skúšobný test (21 správnych odpovedí) a v celkovom hodnotení
dosiahnutie minimálne 65 bodov.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie metódam merania zdravia a chorôb v populácii, ich podmienky
a definovaným pojmom, spôsobom definície skupiny v riziku, hodnotenia činnosti a účinnosti
zdravotníckych služieb a opatrení, metódam identifikovania a merania príčin a determinantov
ochorení a iných stavov súvisiacich so zdravím
Stručná osnova predmetu:
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Všeobecné zásady, meranie a analýza javov, stanovenie choroby ako štatistickej jednotky, základné
fázy epidemiologickej metódy práce, deskriptívna, analytická a experimentálna epidemiológia,
charakteristiky osôb, miesta a času.
Príčinnosť v epidemiologických štúdiách
Hodnotenie účinnosti intervencie
Surveillance ako metóda práce v epidemiológii.
Risk assessment a risk management.
Prax založená na dôkazoch.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
BAKOSS, P. a kol. Epidemiológia. Bratislava: UK, 2011, 520 s. ISBN 978-80-223-2929-3
Odporúčaná literatúra:
Martin Rusnák, Viera Rusnáková, Marek Psota: Štatistika zdravia
Vydalo vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity
v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, ako 131. publikáciu. Prvé vydanie,
2013, 235 strán, brož. ISBN 978-80-8082-732-8
KOMÁREK, L., PROVAZNÍK, K. Základy prevence. Praha: SZÚ, 2009, 603 s.
https://moodle.uniba.sk/
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
15,38

0,0

7,69

C

D

E

FX

30,77

38,46

7,69

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚMI/J-1-VZ-020/16

Názov predmetu:
Mikrobiológia (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Mikrobiológia 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť na praktikách (povolená 1absencia)
- priebežný test
- prednesenie seminárnej práce
Skúška: Záverečný test, minimálna hranica úspešnosti: 60 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0% / 100%
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu získa študent poznatky zo špeciálnej bakteriológie, virológie,
parazitológie a mykológie (ako medicínskych disciplín). Zo špeciálnej mikrobiológie si osvojí
rozšírené informácie o jednotlivých čeľadiach, rodoch a druhoch medicínsky významných baktérií,
ricketsií, chlamýdií, mykoplaziem, o vírusoch, parazitoch a hubách, ich význame pri vzniku a
vývoji infekčných ochorení, možnostiach diagnostiky, liečby a prevencie. Absolvent vie odobrať
infekčný materiál a identifikovať v ňom fyziologicky prítomné ako aj potenciálne patogénne
mikroorganizmy s využitím mikroskopie, kultivácie, biochemických vlastností mikroorganizmov,
s využitím dôkazu enzýmov a toxínov mikroorganizmov, vie stanoviť a odčítať rôzne použité
metódy na testovanie citlivosti mikroorganizmov na antimikrobiálne látky. Absolvent predmetu
získa podrobné informácie o metódach priamej a nepriamej diagnostiky infekčných ochorení
rôznych systémov.
Stručná osnova predmetu:
- Grampozitívne a gramnegatívne koky - Grampozitívne a gramnegatívne paličky - Chlamýdie,
mykoplazmy, ricketsie - DNA vírusy - RNA vírusy - Vírusy hepatitíd, HIV - Prióny - Etiológia a
princípy diagnostiky infekcií dýchacích ciest, gastrointestinálneho traktu, urogenitálneho traktu Etiológia a princípy diagnostiky infekcií CNS, plodu, novorodenca, starých ľudí - Praktické postupy
identifikácie - Metódy priamej a nepriamej virologickej diagnostiky - Lekárska parazitológia Lekárska mykológia
Odporúčaná literatúra:
Votava M. Lékařská mikrobiologie obecná. Brno: Neptun 2005; 351 s.
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Votava M. Lékařská mikrobiologie speciální. Brno: Neptun 2006; 495 s.
Bednář M a kol. Lékařská mikrobiologie. Praha: Marvil 1996; 558 s.
Kompaniková J, Nováková E, Neuschlová M. Mikrobiológia nielen pre medikov. Žilina: EDIS
2013; 209 s. ISBN 978-80-554-0827-9.
Nováková E, Porubská A, Kompaníková J, Neuschlová M. Lekárska mikrobiológia. 2013; 110 s.
Dostupné na: https://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=203
Neuschlová Martina, Nováková Elena, Kompaníková Jana. Imunológia - ako pracuje imunitný
systém. Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine
2017; 189 s. ISBN 978-80-8187-031-6.
Neuschlová M, Nováková E, Kompaníková J. Abeceda imunológie - terminologický slovník.
UK v Bratislave JLF UK v Martine 2016; 60 s. ISBN 978-80-8187-016-3. Dostupné na: https://
portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=344
Neuschlová M, Nováková E, Kompaníková J. Návody na praktické cvičenia z imunológie. UK v
Bratislave JLF UK v Martine 2016; 114 s. ISBN 978-80-8187-017-0.
Učebné texty na MEFANETe http://portal.jfmed.uniba.sk/lekarske-discipliny.php?disid=119 a
web stránke Ústavu mikrobiológie a imunológie
Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical Microbiology Seventh Edition. Philadelphia:
Elsevier Saunders 2013; pp. 874.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
53,85

0,0

15,38

C

D

E

FX

7,69

15,38

7,69

0,0

Vyučujúci: doc. MUDr. Elena Nováková, PhD., MUDr. Jana Kompaníková, PhD., MUDr. Martina
Neuschlová, PhD., MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 10.12.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-031/16

Názov predmetu:
Nemocničná hygiena

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Úvod do verejného zdravotníctva, Mikrobiológia 1, Bioštatistika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku a PC, t.j. spolu max. 28 bodov
b/ priebežný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
c/ záverečný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7.týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže kvalifikovane aplikovať poznatky v rámci odborných činností v
oblasti nemocničnej hygieny, v rámci pozitívneho ovplyvňovania zdravotníckej starostlivosti a pri
koordinovanom postupe pri riešení problematiky nemocničnej hygieny.
Stručná osnova predmetu:
Nozokomiálne nákazy ako špecifický a dlhodobý problém zdravotníckych zariadení.
Charakteristika problémového prostredia a problémového pacienta.
Diagnostika (klinická, laboratórna a epidemiologická), organizácia práce (preventívne a represívne
opatrenia, surveillance nozokomiálnych nákaz), metodické vedomosti a kontrola (hygienickoStrana: 28

epidemiologický režim, bariérová ošetrovateľská technika, bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri
práci, stravovanie, voda, rizikové pracoviská, a pod.) v zdravotníckych zariadeniach.
Životné podmienky pre pacientov a pracovné podmienky pre personál zdravotníckych zariadení.
Špecifické problémy a komplikácie v nemocničnej hygiene.
Režimové opatrenie a preventívne a represívne opatrenia nozokomiálnych nákaz.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠTEFKOVIČOVÁ M. a kol. Dezinfekcia a sterilizácia – teória a prax II. Žilina: Vrana, 2007, 164
s. ISBN 978-80-968248-3-0
ŠEVČÍKOVÁ, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
PODSTATOVÁ, H. Hygiena provozu zdravotnických zařízení a nová legislativa. Olomouc:
EPAVA, 2002, 267 s. ISBN 80-86297-10-1
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
59,09

0,0

18,18

C

D

E

FX

22,73

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-028/16

Názov predmetu:
Preventívne pracovné lekárstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Anatómia a fyziológia
Biofyzika
Biochémia a rádiológia
Mikrobiológia 2
Úvod do verejného zdrvavotníctva
Patologická anatómia a patologická fyziológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 1 bod za prednášku a PC, t.j. spolu max. 22 b.
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
b/ priebežný test /písomný/ max. 40 b.
c/ záverečný test / písomný/ max. 38 b.
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 65 bodov v celkovom
hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie základným poznatkom z preventívneho pracovného lekárstva,
rizikovým faktorom pracovného prostredia, základným princípom interakcie medzi rizikovými
faktormi a ľudským organizmom. Rozumie preventívnymi a represívnymi opatreniami v odbore
preventívne pracovné lekárstvo, ako aj s ochranou a podporou zdravia pri práci.
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Stručná osnova predmetu:
Preventívne pracovné lekárstvo v kontexte dejín a zdravotníctva. Fyzikálne faktory v pracovnom
prostredí. Tuhé aerosóly a chemické faktory v pracovnom prostredí. Chemické, fyzikálne a
biologické faktory s genotoxickými účinkami. Ochrana zdravia pri práci a legislatíva. Ergonómia.
Pracovné prostredie a ochrana zdravia. Prvá pomoc v pracovnom prostredí. Risk assessment a
manažment.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
Buchancová, J. a kol. Pracovné lekárstvo a toxikológia. Martin: Osveta, 2003, 1133 s. ISBN 80
8063-113-1.
Ševčíková, Ľ. a kol. Hygiena. Bratislava: UK, 2006, 328 s. ISBN 80-223-2103-6
Odporúčaná literatúra:
Kol. autorov. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích. Příručka pro
zaměstnavatele. Praha: SZÚ, 2004, 75 s.
Tuček, M., Cikrt, M., Pelclová, D. Pracovní lékařství pro praxi. Příručka s doporučenými
standardy, Praha: Grada, 2005. 328 s.
Buchancová, J. Profesionálne ochorenia infekčného pôvodu. V: Szilágyiová,M., Šimeková,K. et
al. Infektológia pre prax. Bratislava: Herba, 2010, s. 241-270. ISBN 978-80-89171-66-8.
Buchancová,J. Profesionálna expozícia a zhubné nádory dýchacieho systému so zameraním na
karcinóm pľúc. V: Kavcová, E. a spol. Karcinóm pľúc. P+M Turany, UK Bratislava, JLF Martin,
201, s. 118-152. ISBN 978-80-88866-78-7.
Pelclová, D. a kol. Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: UK, 2006, 207 s. ISBN 80-246-1183X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
30,77

0,0

53,85

C

D

E

FX

15,38

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-033/16

Názov predmetu:
Sociálna psychológia

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Psychológia I-2
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou prezentácie seminárnej práce a písomnej skúšky, minimálna
hranica úspešnosti: 65 %. Hodnotenie: A: 93–100 %, B: 86–92 %, C: 79–85 %, D: 72–78 %, E:
65–71 %, FX: 64 % a menej
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa základné informácie o zákonitostiach vývinu ľudskej
psychiky a fungovania človeka v sociálnych skupinách. Absolvent predmetu porozumie
zmenám osobnosti, správania, konania a psychických procesov; sociálnemu správaniu jednotlivca
ovplyvnenému vnútornými charakteristikami (osobnosť, motivácia) a vonkajšími vplyvmi
(sociálne prostredie, rodina).
Stručná osnova predmetu:
- Determinácia ľudskej psychiky.
- Socializácia
- Spoločenské normy, svedomie.
- Osobnosť a jej rola. Vzťahy jedinec a skupina.
- Veľká skupina, dav.
- Vodca, vodcovstvo– vplyv vodcu na skupinu, vodcovstvo v zdravotníckych zariadeniach.
- Rodina ako primárna skupina. Funkcie rodiny, fungovanie rodiny.
- Komunikácia a interakcia v rodine.
- Motivácia ľudského správania.
- Sociálne správanie, prosociálne správanie, súperenie, spolupráca a manipulácia
- Empatia.
- Asociálne, antisociálne, hostilné správanie. Agresia.
Odporúčaná literatúra:
Nakonečný, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. 286 s.
ISBN 80-200-0690-7
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Kollárik, T. a kol. Základy sociálnej psychológie. Bratislava: Eurokódex, 2014. 220 s.
ISBN 97-8808-1550-300
Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 2004. 272 s.
ISBN 80-200-0592-7
Výrost, J., Slaměník, I. Sociální psychologie. Praha: ISV, 2008. ISBN 978-80-247-1428-8
Kolektív autorov Sociálna psychológia (Človek vo vzťahoch). Enigma, 2011.
295 s. ISBN 978-80-8133-002-5
Slaměník, I., Výrost, J. a kol. Aplikovaná sociální psychologie II. Praha: Grada, 2001.
ISBN 80-247-0042-5
Oravcová, J. Sociálna psychológia. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici, 2004, 314 s. ISBN
80-8055-980-5
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk/český jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 20
A
ABS0
B
50,0

0,0

30,0

C

D

E

FX

15,0

5,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.,
Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 06.09.2018
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-030/16

Názov predmetu:
Sociálne lekárstvo (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Úvod do verejného zdravotníctva,
Bioštatistika
Podmienky na absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku a PC, t.j. spolu max. 30 bodov
b/ priebežný test z prvých 3 tém (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
c/ ppt prezentácia ( 2x á 5 bodov) max. 10 bodov
d/ záverečný test zo 4.-7. témy (12 otázok á 2 body) max. 24 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí po dohode príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7. týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie histórii sociálneho lekárstva a jeho postaveniu v sústave lekárskych
vied. Dokáže aplikovať informácie o medzinárodných zdravotníckych organizáciách a inštitúciách
a ich činnosti.
Stručná osnova predmetu:
História sociálneho lekárstva
Svetová zdravotnícka organizácia, ECDC, Červený kríž.
Zdravie pre všetkých v 21. storočí
Nozológia, názvoslovie a Medzinárodná klasifikácia chorôb
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Charakteristika špecifických skupín obyvateľstva.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
OZOROVSKÝ V. a kol. Sociálne lekárstvo. Bratislava: Asklepios, 2011. 166 s. ISBN
978-88-7167-158-9
Odporúčaná literatúra:
ONDRUŠ, P. Svetové zdravotnícke systémy v čase globalizácie. P+M, Turany, 2014. 320 s.
ISBN 978-80-89057-47-4
TESAŘ, T. a kol. Hodnotenie zdravotníckych technológií: Úvod do problematiky. Bratislava:
SAP, 2014. 96 s. ISBN 978-80-89607-23-5
Materiály dostupné na internete:
http//:www.health.gov.sk
http://www.uvzsr.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
100,0

0,0

0,0

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-048/16

Názov predmetu:
Výchova k zdraviu

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 3 Za obdobie štúdia: 42
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Psychológia I-2, Základy prevencie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie študentov prebieha formou písomnou - test, minimálna hranica úspešnosti 65%.
Obhajoba semestrálnej práce na zdravotno-výchovnú tému. Hodnotenie: A:93% - 100%, B:86% 92%, C:79% - 85%, D:72% - 78%, E:65% - 71%, Fx: 64% a menej.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu študent získa informácie v oblasti výchovy k zdraviu a edukačného
procesu (I. – V. fáza). Absolvent predmetu
• porozumie edukačným stratégiám v prevencii a podpore zdravia,
• dokáže navrhnúť edukačné postupy v oblasti prevencie, podpory zdravia a výchovy k zdraviu v
jednotlivých vekových obdobiach,
• dokáže uplatniť edukačné metódy a prostriedky v prevencii a podpore zdravia
Stručná osnova predmetu:
Medzinárodné dokumenty: Ottawská charta, Jakartská deklarácia, Veronský štandard I.
Definovanie
základných pojmov: zdravie, modely zdravia, výchova, podpora zdravia, prevencia.
Podpora zdravia a zdravotná výchova. Ciele zdravotnej výchovy. Primárna, sekundárna a terciárna
zdravotná výchova. Zdravotný stav, názory na zdravie a zdravý spôsob života. Faktory
ovplyvňujúce
zdravotný stav, zdravotné návyky.
Uľahčovanie a podporovanie učenia. Princípy učenia.
Ciele v edukačnom procese. Etické aspekty zdravotnej výchovy.
Edukačný proces (I. – V. fáza). Metódy zberu údajov – pozorovanie, dotazník, vedomostný test,
merania.
Edukačný proces: I. fáza – posúdenie, identifikácia vzdelávacích potrieb.
Edukačný proces: II., III. fáza. Individuálne a skupinové formy edukácie. Metódy a prostriedky
edukácie. Alternatívne vyučovacie metódy.
Edukačné programy, plány. Metodické spracovanie.
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Komunikačné zručnosti vo výchove k zdraviu. Úlohy lektora zdravotnej výchovy.
Špecifické problémy detského veku. Metódy a prostriedky edukácie.
Špecifické problémy obdobia dospievania a adolescencie. Metódy a prostriedky edukácie.
Špecifické problémy dospelého veku. Metódy a prostriedky edukácie.
Špecifické problémy seniorov. Metódy a prostriedky edukácie.
Úloha multidisciplinárneho tímu vo výchove k zdraviu.
Odporúčaná literatúra:
BAŠKOVÁ, M a kol. Výchova k zdraviu. Martin: Osveta, 2009. 226 s.
KELČÍKOVÁ, S. Koncept podpory zdravia a edukácie v ošetrovateľstve.Vysokoškolská
učebnica. II. Doplnené vydanie. Martin: JLF UK, Grafika a Tlač: P + M Turany, ww.p-mtlac.sk,
2013. 89 s. ISBN 978-80-89544-56-1.
NEMCOVÁ, J. HLINKOVÁ, E. et al. Moderná edukácia v ošetrovateľskej. Martin: Osveta,
2010. 260s. ISBN 978-80-8063-321-9.
KOZIEROVÁ, B. a kol. Ošetrovateľstvo 1.,2. Martin : Osveta, 1995. 1474 s. ISBN
80-217-0528-0.
Zdravie 21 - zdravie pre všetkých v 21. storočí. Editor Svetová zdravotnícka organizácia Európska úradovňa. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR, 2001. 155 s. ISBN 80-7159-119-X.
SILBERMAN, M.101 metod pro aktivní výcvik a vyučování. Praha: Portál, 1997. 311 s. ISBN
80-7178-124-X.
AVDIČOVÁ, M. a kol. Metodická príručka pre prácu v poradniach zdravia. Bratislava: MZ SR,
2000. 57 s. ISBN 80-7159-125-4.
BENIAK, M. Z dejín zdravotnej výchovy na Slovensku. Bratislava: ÚZV, 1993. 44 s. ISBN
80-715-030-4.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
Slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
30,77

0,0

61,54

C

D

E

FX

7,69

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.,
PhDr. Simona Kelčíková, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 07.10.2016
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-061/16

Názov predmetu:
Základy ekonomiky (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu: (max. 100 bodov):
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku a PC, t.j. spolu max. 28 bodov
b/ priebežný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
c/ ppt prezentácia max. 36 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7. týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie základným znalosťami z ekonomiky. Rozumie základnými
ekonomickým princípomi a mechanizmom fungovania trhovej ekonomiky a dokáže ich aplikovať
v zdravotníckej praxi.
Stručná osnova predmetu:
Predmet ekonomiky. Základné ekonomické pojmy.
Makroekonomika a mikroekonomika.
Ekonomická úloha štátu. Zásahy štátu do ekonomiky.
Hrubý domáci produkt a hrubý národný produkt.
Fiškálna politika. Fiškálna politika ako nástroj hospodárskej politiky.
Štátny rozpočet. Štátny dlh.
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Monetárna politika.
Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie.
Alternatívne ekonomické systémy.
Výrobné faktory a trhy výrobných faktorov.
Podnik a podnikanie – cieľ podnikania, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita, obchodný
register, členenie podnikov. Organizačno-právne formy podnikov na Slovensku.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
HONTYOVÁ, K., LISÝ, J., MAJDÚCHOVÁ, H. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
Ekonóm, 2010. 196 s. ISBN 978-80-225-2943-3.
Odporúčaná literatúra:
LISÝ, J. a kol. Ekonómia. Bratislava: IURA EDITION, 2011. 634 s. ISBN 9788080784065.
ŠLOSÁR, R. a kol. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: Ekonóm, 2006. 84 s. ISBN
80-10009-20-2.
Materiály UVZ SR a MZ SR. Dostupné na: www.uvzsr.sk; www.health.gov.sk
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
59,09

0,0

36,36

C

D

E

FX

0,0

0,0

4,55

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-063/16

Názov predmetu:
Základy ekonomiky (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 14 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 3
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: JLF.ÚVZ/J-1-VZ-061/16 - Základy ekonomiky (1)
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Základy ekonomiky 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu (max. 100 bodov):
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku a PC, t.j. spolu max. 30 bodov
b/ priebežný test (18 otázok á 2 body) max. 36 bodov
c/ ppt prezentácia max. 34 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7. týždňa výučby a dosiahnutie minimálnej hranice úspešnosti v celkovom hodnotení 65 %.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu porozumie základným ekonomickým princípom a mechanizmom fungovania
trhovej ekonomiky.
Stručná osnova predmetu:
Teoretické východiská ekonomiky.
Finančný rozbor organizácie.
Ekonomické aspekty podnikania.
Informácie o finančnej situácií organizácie.
Základy účtovníctva.
Nezamestnanosť a jej formy.
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Inflácia.
Peniaze a peňažný trh.
Bankový systém.
Daňová sústava.
Európska únia.
Medzinárodná ekonomická integrácia.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
HONTYOVÁ, K., LISÝ, J., MAJDÚCHOVÁ, H. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
Ekonóm, 2010. 196 s. ISBN 978-80-225-2943-3.
Odporúčaná literatúra:
LISÝ, J. a kol. Ekonómia. Bratislava: IURA EDITION, 2011. 634 s. ISBN 9788080784065.
ŠLOSÁR, R. a kol. Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava: Ekonóm, 2006. 84 s. ISBN
80-10009-20-2.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
53,85

0,0

30,77

C

D

E

FX

7,69

7,69

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-039/16

Názov predmetu:
Základy klinickej medicíny (1)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 2
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety:
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Anatómia a fyziológia, Patologická anatómia a patologická fyziológia
Podmienky na absolvovanie predmetu:
HODNOTENIE
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu:
a/ 100% účasť – á 2 body za prednášku a PC, t.j. spolu max. 42 bodov
b/ spracovanie anamnézy max. 20 bodov
c/ priebežné testy (2 x á 5 otázok)
d/ záverečný test (19 otázok á 2 body) max. 38 bodov
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85 – 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie minimálne 30 bodov do ukončenia
7.týždňa výučby a minimálne 65 bodov v celkovom hodnotení.
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 0/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu dokáže aplikovať základné vyšetrovacie postupy v klinickej praxi. Dokáže
získať základné anamnestické údaje a posúdiť subjektívne ťažkosti pacienta. Rozumie základným
postupom fyzikálneho vyšetrenia a princípom endoskopických, zobrazovacích a pomocných
vyšetrovacích metód.
Stručná osnova predmetu:
Anamnéza
Zdravotná dokumentácia
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Fyzikálne vyšetrenie pacienta.
Laboratórne a pomocné vyšetrovacie metódy.
Endoskopické a zobrazovacie metódy – rádiodiagnostika.
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠVIHROVÁ V. Základy klinickej medicíny I. Bratislava: UK, 2010. 84 s. ISBN
978-80-223-2746-6
ŠVIHROVÁ V., BUCHANCOVÁ J. Základy klinickej medicíny II. Bratislava: UK, 2013. 96s.
ISBN 978-80-223-3384-9
Odporúčaná literatúra:
ZEMAN M. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2006, 524 s. ISBN80-7169-705-2 (vybrané
časti)
KAŠČÁK M. Klinická propedeutika. Martin: Osveta, 2005, 90 s. ISBN 80-8063-215-4
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovensky, česky
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 22
A
ABS0
B
81,82

0,0

9,09

C

D

E

FX

4,55

4,55

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2019
Schválil:
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Kód predmetu:
JLF.ÚVZ/J-1-VZ-040/16

Názov predmetu:
Základy klinickej medicíny (2)

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: cvičenie / prednáška
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný: 2 / 1 Za obdobie štúdia: 28 / 14
Metóda štúdia: prezenčná
Počet kreditov: 4
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.
Stupeň štúdia: I.
Podmieňujúce predmety: JLF.ÚVZ/J-1-VZ-039/16 - Základy klinickej medicíny (1)
Odporúčané prerekvizity (nepovinné):
Základy klinickej medicíny 1
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienky pre úspešné absolvovanie predmetu: (max. 100 bodov):
Úspešné absolvovanie predmetu predpokladá splnenie troch základných podmienok:
a/ povinná aktívna účasť na seminároch a prednáškach 22x1 bod (max. 22 b.)
b/ dve ppt prezentácie (á 9 bodov, spolu max. 18 bodov) podľa tém pridelených zodpovedným
pedagógom.
c/ ústna skúška. Súčasťou skúšky je 10-otázkový test, test sa bude písať v deň ústnej skúšky (max.
60 bodov).
Ospravedlnená jedna neúčasť (v súlade so Študijným poriadkom JLF UK) – body sa nezapočítajú,
len v prípade náhrady (formu určí po dohode príslušný vyučujúci).
Podmienkou úspešného absolvovania predmetu je dosiahnutie 65 bodov v celkovom hodnotení.
Celkové hodnotenie (max. 100 bodov):
Dosiahnutý počet bodov Hodnotenie
100 – 93 A (výborne - 1)
92 – 86 B (veľmi dobre - 1, 5)
85– 79 C (dobre - 2)
78 – 72 D (uspokojivo - 2,5)
71 – 65 E (dostatočne - 3)
64 a menej Fx (nedostatočne - 4)
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/100
Výsledky vzdelávania:
Absolvent predmetu rozumie etiológii a patogenéze najčastejších ochorení jednotlivých
orgánových systémov.
Dokáže identifikovať základné subjektívne ťažkosti a objektívne príznaky ochorení.
Rozumie možnostiam prevencie, so zameraním na primárnu prevenciu.
Stručná osnova predmetu:
Choroby kardiovaskulárneho systému, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby dýchacieho systému, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
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Nádorové ochorenia, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby pohybového aparátu a nervového systému, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby močového systému, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby endokrinného systému, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby ženských pohlavných orgánov, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Choroby gastrointestinálneho traktu, príklady, možnosti diagnostiky, prevencia
Odporúčaná literatúra:
Povinná literatúra:
ŠVIHROVÁ V. :Základy klinickej medicíny I. Bratislava: UK, 2010. 84 s. ISBN
978-80-223-2746-6
ŠVIHROVÁ V., BUCHANCOVÁ J. :Základy klinickej medicíny II. Bratislava: UK, 2013. 96s.
ISBN 978-80-223-3384-9
Odporúčaná literatúra:
ZEMAN M.: Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2006, 524 s. ISBN80-7169-705-2 (vybrané
časti)
KAŠČÁK M. Klinická propedeutika. Martin: Osveta, 2005, 90 s. ISBN 80-8063-215-4
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský, český
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 13
A
ABS0
B
92,31

0,0

7,69

C

D

E

FX

0,0

0,0

0,0

0,0

Vyučujúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH, prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2019
Schválil:
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