
Profil absolventa prvého stupňa študijného odboru verejné zdravotníctvo– 3. st. 

štúdia (PhD.) 

 

Absolvent odboru verejné zdravotníctvo (3.stupeň): vedecky báda a prináša vlastné 

riešenia problémov v oblasti verejného zdravotníctva.  

Absolvent verejného zdravotníctva (3. stupeň) si osvojí: 

 proces vzdelávania,  výskumu a  implementovania nových  poznatkov 

vo verejnom zdravotníctve 

 zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému 

 právne a environmentálne aspekty činností, etické a spoločenské 

stránky vedeckej práce  

 prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme  

 rozvoj študijného odboru  Verejné zdravotníctvo a jeho prínos pre prax  

 zdravotnícka starostlivosť založená na dôkazoch (Evidence-based 

Health Care) a verejné zdravotníctvo založené na dôkazoch (Evidence-based 

Public Health) 

 

Nosné témy jadra znalostí 3. stupňa t.j. PhD. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané na 

Vedu vo verejnom zdravotníctve (epidemiológia, hygiena, sociálna a preventívna medicína) 

 

Jadro obsahuje len rámcové témy (vybrané state): 

Študijná časť : 

Teoretický fundament, metodologický aparát, špecializácia:  

 epidemiológia 

 hygiena  

 sociálne lekárstvo  

 preventívna medicína  

 metodológia, štatistika, odhad a hodnotenie rizika. 

 

Vedecká časť : 

 výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru Verejné 

zdravotníctvo 

 zásady vedeckej práce a vedecké formulovanie problému  



 právne a environmentálne aspekty činností  

 právne aspekty experimentálneho a klinického výskumu vo verejnom 

zdravotníctve 

 etické a spoločenské stránky vedeckej práce  

 prezentácia výsledkov v publikačnej a prednáškovej forme  

 rozvoj študijného odboru (verejné zdravotníctvo) a jeho prínos pre prax  

 potrebné znalosti na výkon pedagogickej činnosti na fakulte v prípade 

doktorandov dennej formy štúdia 

 

Znalosti uvedené v jadre majú rozsah 1/3 v študijnej časti a 2/3 vo vedeckej časti. 

Dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce (záverečná práca) musí spĺňať kritérium, aby 

študent preukázal schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky. 

Absolvent sa uplatní ako zdravotnícky pracovník vo všetkých odboroch štátnych 

zdravotných ústavov (ŠZÚ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo rezortu zdravotníctva na 

úseku ochrany zdravia, životného a pracovného prostredia.  

Uplatnenie absolventa: štátne zdravotné ústavy  (ŠZÚ), služby zdravia pri práci (závodné 

zdravotné služby), nemocnice: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v nemocniciach 

(nemocničný hygienik), manažér výskumu, manažér zdravotníckych služieb, výskumné 

ústavy so zameraním na:  neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a 

zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie, poradne zdravia: podpora zdravého 

životného štýlu, neštátne organizácie:  projekty podpory zdravia, intervenčné programy, 

inšpektoráty práce, štátna správa (ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia), 

samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, 

preventívne programy.  

 

 

 


