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(***súvislá odborná prax v RÚVZ (Regionálny úrad verejného zdravotníctva) 

Rozpis praxe: 

 Oddelenie epidemiológie:     30 hodín  

 Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva  24  hodín  

 Oddelenie životného prostredia    18 hodín  

 Oddelenie hygieny výživy    18 hodín  

 Oddelenie detí a mládeže    18 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 

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 

 

 

 



ŠTUDIJNÝ PROGRAM – VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

2. ROČNÍK, AR 2020/2021, LETNÝ SEMESTER:  120 hodín ***BZ 

PREDMET: LETNÁ PRAX 2 

 

 

 

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   

 

X - povinná študijná literatúra  

 

 

 
V Martine, 3.2.2021     

 

  

 

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH 

      vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK 
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