,
ŠTUDIJNÝ PROGRAM - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
3. ROČNÍK, AR 2020/2021, LETNÝ SEMESTER: 0/20 PH
PREDMET: PRAX V HYGIENE A EPIDEMIOLÓGII

Časový harmonogram praxe
Miesto praxe a čas praxe (prezenčne):
v pondelok - piatok od 8.00 hod. do 12.30 hod.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
Prax na RÚVZ (VT 6. – 12.) – prezenčná forma
Študenti sú rozdelení do 5 stabilných skupín podľa priloženého zoznamu (1-2 študenti na oddelení)
Počas praxe na RÚVZ:
Počas praxe na oddelení je študentovi pridelená práca pracovníkmi oddelenia, na ktorom sa študent
nachádza:
- terénna prax,
- administratívne a štatistické práce na oddelení (listy, výsledky, hodnotenie), prevádzkové
poriadky, projekty, vyjadrenia, a pod.
Študent si na prax prinesie:
- písacie potreby a kalkulačku,
- DENNÍK praktickej výučby (zošit - pokračovanie z letnej praxe), do ktorého si zapisuje svoje
praktické výkony,
- Prezuvky.

V Martine, 3.2.2021
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

za ÚVZ JLF UK Martin
za RÚVZ Martin
za RÚVZ Martin

Prílohy:
- Menný zoznam študentov
- Časový harmonogram praxe
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ŠTUDIJNÝ PROGRAM - VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO, DENNÉ BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
3. ROČNÍK, AR 2020/2021, LETNÝ SEMESTER: 0/20 PH
PREDMET: PRAX V HYGIENE A EPIDEMIOLÓGII
P.č.

Študijný
program

Skupina

Meno a priezvisko študenta

3VZ

1

2.

3VZ

2

3.

3VZ

3

4.

3VZ

4

3VZ

5

1.

5.

Výučba: ÚVZ JLF UK 8:00 -12:30 hod. – dištančná forma MS TEAMS
P.
č.
1.

PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO – legislatíva

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

2.

EPIDEMIOLÓGIA – legislatíva, vyhlášky, usmernenia

3.

HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – legislatíva

Prof. MUDr. Henrieta
Hudečková, PhD., MPH
RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

4.

HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE – legislatíva

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

5.

HYGIENA VÝŽIVY – legislatíva

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

6.

SCHÉMA POSTUPU ČINNOSTÍ V PORADNI ZDRAVIA – meranie TK,
antropometrické merania – hmotnosť, výška, obvod pása, obvod
bokov podľa štandardných metodík merania
ZÁKLADY ŠTATISTIKY V PRÍKLADOCH (modelové situácie)

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

DESKRIPTÍVNA ŠTATISTIKA V EXCELI – používanie štatistických
funkcii, tvorba grafov, kontingenčné tabuľky - modelové situácie
ANALYTICKÁ ŠTATISTIKA V EXCELI – nástroj analýza dát, použitie
jednoduchých testov - modelové situácie
ZÁKLADNÉ ZDROJE ÚDAJOV NA INTERNETE, práca s databázami
Eurostatu, RegDat, vyhľadávanie informácii v ročenkách – praktické
príklady

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

7.
8.
9.
10.

Témy

EPI INFO ALEBO ŠTATISTICKÝ PROGRAM R – modelové situácie
11.
12.
13.

14.

Téma pod vedením

Dátum
16.2.2021
17.2.2021
18.2.2021
23.2.2021
24.2.2021
25.2.2021

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

2.3.2021
3.3.2021
4.3.2021

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.
9.3.2021
Mgr. Jana Zibolenová, PhD.
10.3.2021

EPIDEMIOLÓGIA – MODELOVÉ SITUÁCIE
HYGIENA VÝŽIVY – MODELOVÉ SITUÁCIE
PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO – MODELOVÉ SITUÁCIE
HYGIENA DETÍ A MLÁDEŽE – MODELOVÉ SITUÁCIE
HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – MODELOVÉ SITUÁCIE

Prof. MUDr. Henrieta
Hudečková, PhD., MPH
RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

PRESKÚŠANIE A ZHRNUTIE PRAXE
UDELENIE PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA

Prof. MUDr. Henrieta
Hudečková, PhD., MPH
MUDr. Tibor Záborský, PhD.,
MPH

11.3.2021
16.3.2021

6.5.2021
(4 hod.)
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X - povinná študijná literatúra
Predmet
X

Prax v hygiene a epidemiológii
Aktuálne platné právne predpisy

HODNOTENIE :
a/ povinná 100 % účasť na praxi (1 bod) - za každý deň na praxi
(okrem týždňa na nahrádzanie neúčasti)
b/ správa o doposiaľ absolvovanej praxi
Obsah správy (za 2 vybrané oddelenia):
- charakteristika oddelenia (náplň práce)
- popis všetkých situácií riešených počas praxe na danom oddelení
- prínos pre študenta
Vypracovanú správu je potrebné odovzdať na sekretariát ÚVZ JLF UK (12.4.2021)
c/ ústne preskúšanie (modelové situácie)

max. 46 b.
max. 20 b.

max. 34 b.

V prípade nesplnenia podmienok na udelenie PH k dátumu uvedenému v sylaboch určí termín náhradného plnenia
podmienok PH garant predmetu počas skúškového obdobia.

Dosiahnutý počet bodov
100- 91
90 - 81
80 - 73
72 - 66
65 - 60
59 a menej

ZNÁMKA
A

B
C
D
E
Fx

V Martine, 3.2.2021
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK
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Študenti podľa rozvrhu prídu na príslušné oddelenie s naštudovanou problematikou; v prípade
teoretického neovládania príslušnej problematiky, si študent praktické cvičenie musí po dohode
s vedúcim príslušného oddelenia nahradiť (v termíne podľa možností príslušného oddelenia RÚVZ
so sídlom v Martine).
1. EPIDEMIOLÓGIA
1.1. PRÁCA V OHNISKU NÁKAZY:
1.1.1. infekčné ochorenia:
1.
spôsob hlásenia
2.
práca v ohnisku nákazy
3.
odber biologického materiálu
4.
represívne opatrenia
1.1.2. nozokomiálne nákazy:
5.
spôsob hlásenia
6.
spracovanie ohniska nákazy
7.
represívne opatrenia
1.2. EVIDENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
1.2.1. spôsob hlásenia: chrípka a ARO, ostatné nákazy, nozokomiálne nákazy
1.2.2. EPIS
1.2.3. analýza: týždenná, mesačná
1.2.4. systém rýchleho varovania
1.3. OČKOVANIE
1.3.1. kontrola očkovania u pediatrov na obvode
1.3.2. evidencia očkovaných
1.3.3. kontrola ..cold chain"
1.4. KONTROLA HYGIENICKO-EPIDEMIOLOGICKÉHO REŽIMU V ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENIACH
1.4.1. nemocničné oddelenia
1.4.2. ambulantné zariadenia
1.4.3. kontrola sterility a dezinfekcie sterovou metódou
1.4.4. kontrola sterilizačnej techniky
2. HYGIENA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Posúdenie podmienok pre poskytovanie služieb v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo (jeden
druh): kaderníctvo, holičstvo, manikúra, nechtový dizajn, manikúra, pedikúra, masáže, solárium
(podľa aktuálnej spisovej agendy oddelenia a riešenej problematiky).
2. Výkon štátneho zdravotného dozoru na umelom kúpalisku - krytý bazén, príp. vonkajšie
kúpalisko pred uvedením do prevádzky na letnú sezónu (podľa aktuálneho plánu práce
oddelenia).
3. Zásady odberu vzoriek (pitnej vody, bazénovej vody) – odberové nádoby, podmienky odberu,
zásady, meranie ukazovateľov na mieste pri odbere, rozsah stanovení a pod., účasť na odbere
vzorky/praktická ukážka podľa aktuálnej situácie a plánu odberu vzoriek oddelenia HŽPaZ
Práca na oddelení:
1. systém evidencie spisovej agendy oddelenia, VYDRA jednotný monitorovací systém kvality
pitnej vody v SR, monitorovanie kvality vody na kúpanie – Informačný systém
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2. posudzovanie projektovej dokumentácie k územnému konaniu stavby, stavebnému konaniu,
posudzovanie materiálov k zámerom činností podľa zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie
a v rámci integrovaného povoľovania podľa zák. č. 245/2003
o integrovanej prevencii a kontrole orgánom verejného zdravotníctva ako dotknutým orgánom
(podľa aktuálne riešenej problematiky a spisovej agendy oddelenia)
3. prejednávanie zistených nedostatkov pri výkone štátneho zdravotného dozoru (zariadenia
starostlivosti o ľudské telo, kúpalisko) (podľa aktuálne riešenej problematiky a spisovej agendy
oddelenia)
Štátny zdravotný dozor
1. koncepcia oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia (uvedená vo Vestníku MZ SR,
čiastka 12-19 z r.2008 pod č.14)
2. aktuálne využívaná legislatíva v ŠZD (podľa zoznamu na webovej stránke RÚVZ Martin
oddelenia HŽPaZ )
3. aktuálne používané záznamy: záznam o výkone štátneho zdravotného dozoru – zariadenie
starostlivosti o ľudské telo, kúpalisko
4. spolupráca s Min. ŽP a OÚ ŽP podľa zák. č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie, so štátnou inšpekciou ŽP pri integrovaných povoleniach podľa zák. č. 245/2003
o integrovanej prevencii a kontrole
5. postup pri odbere vzorky pitnej a bazénovej vody podľa platnej legislatívy (NV č. 354/2006,
vyhl. MZ SR č.72/2008 Z.z., STN EN ISO 5667-5, STN EN ISO 5667-3. STN EN 25667-2);
3. HYGIENA VÝŽIVY
Praktická časť/výučba
o konkrétne prevádzky
o odbery vzoriek
V rámci praxe sa študenti zúčastnia :
1. odberu vzoriek hotových pokrmov, cukrárskych výrobkov, lahôdkarských výrobkov, zmrzliny a
originálne balených potravín, kozmetických výrobkov, pitnej vody. Súčasťou odberu vzoriek je
zápis o odbere vzorky (tzv. odberový list), protokol o skúškach (vydaný laboratóriom) a protokol
o posúdení požívatiny.
2. výkonu úradnej kontroly potravín v lahôdkarských výrobniach, cukrárskych výrobniach,
výrobniach zmrzliny a výkonu štátneho zdravotného dozoru v zariadeniach spoločného
stravovania.
Pri výkone úradnej kontroly potravín je potrebné sa zamerať na kontrolu nasledovného (podľa
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, Nariadenia EP a R č. 852/2004 a
Potravinového kódexu Slovenskej republiky podľa charakteru prevádzky :
1. Kontrola dokumentácie a ostatných dokladov, kontrola rozhodnutia RÚVZ na uvedenie
priestorov do prevádzky, kontrola správnej výrobnej praxe, odborná spôsobilosť zamestnancov,
preškolenie zamestnancov v oblasti hygieny potravín, zdravotná spôsobilosť zamestnancov
2. Osobná hygiena zamestnancov
3. Prevádzková hygiena a evidencia o vykonávanej sanitácii
4. Dezinsekcia a deratizácia - regulácia živočíšnych škodcov (zmluva, frekvencia, evidencia)
5. Dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe s následnou evidenciou
- príjem potravín, evidencia dodávateľov surovín/potravín, evidencia o kvalitatívnom
a kvantitatívnom preberaní surovín/potravín
- skladovanie surovín/potravín, vybavenie skladov meracou technikou na kontrolu a dodržiavanie
podmienok skladovania, spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov surovín/potravín, dodržanie
podmienok skladovania surovín/potravín (uloženie, teplota, vlhkosť, dátum spotreby a pod.,
evidencia o kontrole dodržiavania podmienok skladovania
- technológia výroby potravín, pracovné postupy, HACCP, evidencia o kontrole dodržiavania
technologického postupu výroby, používanie potravín vyrobených z GMO, označenie pracovných
plôch, zariadení podľa účelu využitia a dodržiavanie tohto označenia, balenie a označovanie
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-

potravín, prehlásenie o zhode k používaným materiálom a predmetom prichádzajúcim do styku
s potravinami
overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality výrobkov ( vlastná kontrola )
evidencia odberateľov
organický odpad, spôsob zhromažďovania a likvidácie ( zmluva, frekvencia )

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru je potrebné sa zamerať na dodržiavanie ustanovení zákona
č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného
stravovania, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 10. decembra 2008 č.
585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, Nariadenia EP a
R č. 852/2004 v súlade s priloženou zápisnicou z výkonu ŠZD, ktorá je jednotná v rámci SR.
4. HYGIENA DETÍ A DORASTU
-

-

-

-

sledovanie a hodnotenie pozitívnych a negatívnych vplyvov životných a pracovných podmienok
na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové
faktory vybraných chorôb a chýb;
spracovávanie, presadzovanie a vyhodnocovanie opatrení a programov zameraných na ochranu
zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého
vývoja detí a mládeže a primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb;
praktická časť/výučba bude vykonávaná v zariadeniach pre deti a mládež, konkrétne: materská
škola, prevádzkareň pre starostlivosť o deti predškolského veku, základná škola, odborná
škola, pracovisko praktického vyučovania, domov sociálnych služieb, školské stravovacie
zariadenie, školský internát, príp. zotavovacie podujatie. V rámci praktickej výučby študenti budú
prítomní, resp. vykonajú odber hotovej stravy, odber vzorky pitnej vody, odber sterov
z prostredia.
práca na oddelení – pri nástupe študentov na oddelenie budú vedúcou a odbornými
pracovníčkami oddelenia oboznámení s platnou legislatívou u jednotlivých zariadení, o postupe
pri výkone ŠZD v tom ktorom zariadení; o postupe pri zistení nedostatkov – ich riešenie (spôsob
vydania nápravných opatrení – namieste, predvolanie, výzva; sankcia atď.). V rámci uvedeného
budú oboznámení so systémom evidencie výkonov na oddelení – konzultácie, rozhodnutia,
vyjadrenia, sankcie a i..

Štátny zdravotný dozor
- aktuálne využívaná legislatíva
- aktuálne záznamy a zápisnice
- spolupráca : jednotlivé odd. RÚVZ, hlavná a krajská odborníčka HDM, bezpečnostná a pracovná
zdravotná služba, stavebné úrady, školské úrady, Obvodný úrad životného prostredia Martin
- v rámci postupu pri odbere vzoriek budú študenti oboznámení s postupom podľa Potravinového
kódexu, vyhlášky č. 354/2006 Z.z. a následným hodnotením protokolov. Taktiež budú hodnotiť
zostavy jedálnych lístkov a pestrosť stravy.
5. PORADŇA ZDRAVIA
-

-

formovanie vedomostí, postojov a návykov študentov vo vzťahu k vlastnému zdraviu, k zdraviu
spoluobčanov, s dôrazom na povinnosť jednotlivca starať sa o svoje zdravie
o ozdravenie výživy
o nefarmakologické ovplyvňovanie hypertenzie
o redukcia nadváhy
o prevencia drogových závislostí
zmena postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu /CINDI/, prevencia chronických neinfekčných
ochorení
udržiavanie a rozvíjanie zdravia u školskej mládeže
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-

-

-

-

-

zdravotno – výchovné aktivity smerujúce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia
výchova k partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu
prednášková činnosť, besedy, skupinové aktivity
organizovanie a spoluúčasť na zabezpečovaní kampaní, súťaží a zážitkových podujatí
podiel na tvorbe programov podporujúcich zdravie
zlepšovanie informovanosti obyvateľstva, ozdravenie životného štýlu, zlepšenie podmienok pre
dosiahnutie a udržanie zdravia človeka s partnerskými organizáciami v rámci rezortu
zdravotníctva, aj z iných sektorov
komunitná práca s dôrazom na sociálne marginalizovaných príslušníkov rómskej menšiny a iných
skupín obyvateľstva
seminárna a školiaca činnosť, výučba študentov
individuálne poradenstvo na základe výsledkov biochemických vyšetrení, analýza
anamnestických údajov, meraní, testov
komunitná práca a podiel na tvorbe stratégií znižujúcich prevalenciu rizikových faktorov
z nesprávneho životného štýlu, rizikových foriem správania
výjazdy poskytujúce v neštandardných podmienkach orientačné vyšetrenia rizikových faktorov
srdcovo - cievnych ochorení
vyšetrenie klientov a dotazníkový zber dát
monitorovanie vzťahu determinantov zdravia a verejného zdravia
podiel na informačných a integračných výchovných aktivitách obyvateľstva pri ochrane zdravia
a na tvorbe a spracovaní programov
podiel na vykonávaní a vedení dokumentácie a štatistiky oddelenia za využitia počítačovej
techniky zdravotno-informačného systému
spolupráca na zbere a spracovaní anamnestických údajov potrebných na sledovanie a analýzu
verejného zdravia
spolupráca
s orgánmi
štátnej
správy
a samosprávy, organizáciami
a inštitúciami
v rôznych rezortoch pri vytváraní ochrany zdravých životných podmienok, zdravého spôsobu
života a podpory zdravia /SZO, MZ SR, SČK, MVO, nadácie, atď./
účasť na epidemiologických štúdiách a na intervenčných programoch zameraných na ochranu
a podporu zdravia populácie, podiel na príprave a sumarizácii podkladov k riešeniu ochrany
a podpory zdravia
zdravotno-výchovná intervencia v oblasti realizácie špeciálnych projektov SZO zameraných na
podporu zdravia v oblasti realizácie národných, regionálnych a miestnych projektov
informovanie obyvateľov o podmienkach a súčasných možnostiach aktívnej účasti na ochrane
zdravia , vrátane informácií o súčasnom stave zdravia obyvateľstva a o stave a vplyve životného
štýlu a životného prostredia na zdravie
práca spojená so sústavným vykonávaním odberov krvi
zabezpečenie fungovania Poradenského centra zdravia v rámci programu CINDI /propagácia
a vykonávanie základného spektra vyšetrení, objednávanie a evidencia klientov/
podiel na propagácii PCZ a jej činnosti cez masmédiá, tlač, formou osobných kontaktov
/spolupráca s masovokomunikačnými prostriedkami/
účasť na školiacich akciách, štúdium odbornej literatúry, uplatňovanie získaných vedomostí
a poznatkov vo vykonávanej odbornej práci
prehĺbiť poznatky o vplyvoch a dôsledkoch pôsobenia faktorov spôsobu života na zdravotný stav
dospelej populácie
zamerať sa na zisťovanie zmien v zdravotnom stave dospelej populácie vo vybraných
parametroch spôsobu života
hodnotiť psycho-sociálne vplyvy pôsobiace na dospelú populáciu /rodina, pracovisko/
ovplyvňujúce životný štýl jedinca
rozvíjať štúdie na vyhľadávanie hraničných stavov medzi zdravím a chorobou dospelej populácie
posilňovať a podporovať komunitu, ako jednotku predstavujúcu úroveň prijímania spoločných
rozhodnutí v oblasti verejného zdravia
pri sociálnej diagnóze vychádzať z aktuálnych potrieb skupiny a smerovania spoločnosti a na ich
základe formulovať kvantifikované zámery a ciele.
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6. PREVENTÍVNE PRACOVNÉ LEKÁRSTVO
1. Pracovné podmienky, rizikové faktory, protokoly z objektivizácií faktorov pracovného prostredia
(zhodnotenie, záznam, porovnanie s platnými legislatívnymi úpravami, zaradenie pracovníkov do
rizikových kategórií (1 – 4)
- Drevárska prevádzka
- Strojárska prevádzka
- Zdravotnícke zariadenie
2. Choroby z povolania (CHzP)
- Vstupné údaje
- Šetrenie podozrenia na CHzP
- Náležitosti posudku
- Záverovanie
3. Risk assessment
- Identifikácia rizika
- Hodnotenie rizika
- Posudok o riziku
- Komunikácia rizika
- Prevádzkový poriadok
4. Posúdenie projektovej dokumentácie pre umiestnenie
stavby (podľa aktuálne riešenej
problematiky oddelením PPLaT RÚVZ Martin)
5. Rizikové práce
- NÁVRH NA VYHLÁSENIE RIZIKOVÝCH PRÁC
- posúdenie návrhu + výstup (ŠZD, rozhodnutie)
Štátny zdravotný dozor (ŠZD)
- výkon štátneho zdravotného dozoru v odbore preventívne pracovné lekárstvo – teoretické a
praktické zručnosti
- aktuálna legislatíva v praxi na úseku verejného zdravotníctva, na úseku ochrany, podpory
a rozvoja verejného zdravia a zdravia pri práci
- spisová dokumentácia - záznam, zápisnica (podľa aktuálne riešenej problematiky oddelením
PPLaT RÚVZ Martin)
- evidencia spisovej dokumentácie + evidencia výkonov (ASTR),
- správne konanie - náležitosti a postupnosti - (podľa aktuálne riešenej problematiky oddelením
PPLaT RÚVZ Martin)
Legislatíva:
Zákony (v platnom znení) – okrem uvedených, zdroj www.ruvzmartin.sk; www.zbierka.sk
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
Zákon č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
Zákonník práce č. 311/2001 Z.z.
Nariadenia vlády
- v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia, verejného zdravotníctva a zdravia pri práci
vydané v súlade so zákonom č. 19/2002 Z.z. v platnom znení
Vyhlášky
Vyhlášky k zákonu 355/2007 Z.z.
Teoretické vedomosti:
- vedomostí získané počas štúdia vo všetkých odboroch verejného zdravotníctva
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V Martine, 3.2.2021
prof. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH
MUDr. T. Záborský, MPH, PhD.
RNDr. Mária Marušiaková, PhD.

za ÚVZ JLF UK Martin
za RÚVZ Martin
za RÚVZ Martin
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Výučbový týždeň
VT/ 6
22.3.-26.3. 2021

1. skupina

2. skupina

3. skupina

4. skupina

5. skupina

PPL

HŽP

HV

HDM

EPID

VT/ 7
29.3.-2.4.2021

PORADŇA

PPL

HŽP

HV

HDM

VT/8
5.4.-9.4.2021

EPID

PORADŇA

PPL

HŽP

HV

VT/9
12.4.-16.4.2021

HDM

EPID

PORADŇA

PPL

HŽP

VT/10
19.4.-23.4.2021

HV

HDM

EPID

PORADŇA

PPL

VT/11
26.4.-30.4.2021

HŽP

HV

HDM

EPID

PORADŇA

3.5.2021 (VT/12)
17.3.2021 (ÚVZ)
18.3.2021 (ÚVZ)

Konzultácie, prax – náhrada (RÚVZ)
Dotazníky o očkovaní (k Európskemu imunizačnému týždňu) – 8:00-12:30 (dištančne, ev. podľa usmernenia)
Mgr. Martin Novák, PhD.
Analytické spracovanie dát a ich využitie v praxi – ÚVZ JLF UK - 8:00-12:30 (dištančne)
Mgr. Martin Novák, PhD., Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

VT= výučbový týždeň
Prax na RÚVZ (VT 6. – 12.) – prezenčná forma
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