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1. Zdravie, definícia, podpora a ochrana zdravia, zdravotný stav obyvateľstva, Národný 

program podpory zdravia, štátna zdravotná politika, Akčný plán pre prostredie 

a zdravie 

 

2. Svetová zdravotnícka organizácia, medzinárodné dokumenty zamerané na ochranu 

a podporu zdravia (Zdravie pre všetkých do r. 2000, Otawská charta, Zdravie 21) 

 

3. ÚVZ SR a RÚVZ – organizácia, oprávnenia vyplývajúce z legislatívy – a ďalšie  

inštitúcie na úseku ochrany zdravia v SR (SOI, Štátna potravinová a veterinárna 

správa, vodohospodárska inšpekcia atď.) 

4. Determinanty zdravia 

 

5. Ţivotné prostredie a zdravie, hodnotenie zdravotných rizík v ţivotnom prostredí; 

hodnotenie dopadov na zdravie  (podľa legislatívnych opatrení) 

 

6. Hygiena ţivotného prostredia - charakteristika odboru, náplň činnosti , metódy práce, 

realizácia v praxi 

 

7. Metódy sledovania vplyvu faktorov ţivotného prostredia na zdravie, princípy 

určovania prípustných limitov expozície – záťaţe   

 

8. Epidemiologické štúdie vplyvu zloţiek – faktorov ţivotného prostredia na zdravie 

 

9. Preventívne opatrenia na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami zloţiek 

a faktorov ţivotného prostredia na zdravie ľudí 

 

10. Zásady a výkon štátneho zdravotného dozoru v oblasti hygieny ţivotného prostredia 

 

11. Voda zdravie (pitná voda, zásobovanie pitnou vodou, zdravotné riziká z vody, 

preventívne opatrenia) 

 

12. Ovzdušie a zdravie (kontaminácia ovzdušia, zdravotné riziká, preventívne opatrenia) 

 

13. Ţiarenie (ionizujúce a neionizujúce) a zdravie – zdroje, účinky, hodnotenie, opatrenia 

na ochranu zdravia ľudí 

 

14. Bývanie a zdravie ( sídelné útvary, stavebné materiály, kontaminácia vnútorných 

priestorov, preventívne opatrenia)  

 

15. Ochrana a podpora zdravia pri rekreácii 

 

16. Výstavba a prevádzka zdravotníckych zariadení z hľadiska zdravia pacientov 

a personálu 

 

17. Zásady a realizácia opatrení na ochranu zdravia pri výstavbe a prevádzke sluţieb pre 

obyvateľstvo 
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18. Výţiva a zdravie - racionálna výţiva (definícia, zásady), zdravotné riziká a ich 

prevencia, úlohy štátneho zdravotného dozoru 

 

19. Tri základné „lifestyle“ piliere prevencie rakoviny; rizikové a preventívne faktory 

výţivy vo vzťahu k zhubným nádorom 

 

20. Obezita a rakovina – základné mechanizmy, prevencia; rizikové a preventívne 

nutrienty (nutričná chemoprevencia), nutrigenomika 

 

21. KVO a tuky, mastné kyseliny a cholesterol vo výţive , poruchy tukového 

(lipidového) metabolizmu, riziká  a prevencia srdcovo-cievnych ochorení; základné 

princípy diéty pri poruchách tukového metabolizmu 

 

22.  Základné a doplnkové ţiviny, funkčné potraviny, fortifikované potraviny, doplnky 

výţivy. definícia, význam pri prevencii chronických neinfekčných  ochorení  
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