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Hlavné ciele verejného zdravotníctva:

Dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu verejnosti

Predlžovať roky produktívneho, kvalitného života 
bez chorôb a iných zdravotných obmedzení

Podporovať a udržiavať telesné, mentálne zdravie a 
predchádzať chorobám, úrazom, invalidite



Štúdium na katedre verejného 
zdravotníctva 

• Štúdium prebieha v 2 formách – denné a externé, akreditované 

v SJ aj AJ

Denné štúdium :

 I. stupeň VŠ štúdia (6 semestrov) – Bc.

 II. stupeň VŠ štúdia (4 semestre) – Mgr.

 III. stupeň VŠ štúdia – 3 roky PhD.

Externé štúdium:

 I. stupeň VŠ štúdia (8 semestrov) – Bc.

 II. stupeň VŠ štúdia (5 semestrov) – Mgr.

 III. stupeň VŠ štúdia – 4 roky PhD.



Ročné školné pre študentov študijných programov v externej
forme štúdia:

Poplatky za externé štúdium

bakalársky študijný program „verejné zdravotníctvo“ 550 € 

magisterský študijný program „verejné zdravotníctvo“ 650 € 

magisterský študijný program „verejné zdravotníctvo“ 
v poslednom roku štúdia

325 €

doktorandské študijné programy 750 €



Podmienky pre uchádzača – Bc.

• bez prijímacích skúšok podľa výsledkov zo strednej školy

na základe výberového konania

• základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie

úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného

vzdelania a nešpecifické hodnotenie: znalosť anglického alebo

nemeckého jazyka (maturitná skúška, certifikát)

• požiadavky na prijatie študentov zo zahraničia sú také isté ako na

študentov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky

• podmienka pre zaradenie prihlášky do výberového konania

pri externej forme štúdia v Bc. stupni je dokladovať ukončené

stredoškolské vzdelanie



Podmienky pre uchádzača – Mgr.

• ukončené bakalárske štúdium v odbore verejné zdravotníctvo

• nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch,

na súťažiach a podobne



Špecializačné štúdium MPH

• Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve pre zdravotnícke 
povolania verejný zdravotník, sestra a zdravotnícky laborant

• Výukové moduly v súlade s inovatívnym vzdelávaním

v súlade s princípmi tzv. "New Public Health“

• Údaje vo verejnom zdravotníctve a ich manažment

• Podpora zdravia a prevencia ochorení

• Politika zdravia, programy, akčné plány a legislatíva

• Mimoriadne situácie vo verejnom zdravotníctve



Špecializačné štúdium MPH

• špecializačný odbor MPH vychováva odborníkov pre riadenie

vo verejnom zdravotníctve so špeciálnym zameraním na manažment

zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia

zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva

• dĺžka štúdia: 3 roky

• nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných

odboroch podľa Nariadenia vlády SR č. 296/2010, Z. z. – verejné

zdravotníctvo, laboratórne vyšetrovacie metódy, ošetrovateľstvo



Informácie o katedre:
http://fzsp.truni.sk/katedra-verejneho-zdravotnictva



Výučba a predmety

• základy hygieny

• štatistika
(zdravotnícka štatistika, analýza dát)

• klinická epidemiológia
(EBPH, etika vo výskume)

• epidemiológia
(epidemiologické štúdie, kvalitatívne 
a kvantitatívne metódy v 
epidemiológii) 

• podpora zdravia
(sociálne determinanty 
zdravia, nerovnosti v 
zdraví, intervenčné štúdie)

• zdravie pri práci

• výživa a zdravie

• zdravie detí a mládeže

• zdravotná politika (právne 
aspekty v zdravotníctve, zdravotná 
politika pre ochranu a podporu 
zdravia)

• práva pacientov

• environmentálne zdravie

• základy manažmentu

• vedecko-výskumná 
práca (strategické plánovanie a 
príprava projektov, semináre k 
záverečným prácam)



bioštatistika 
základy štatistiky, bioštatistika, demografia,
zdravotnícka informatika

epidemiológia 
metodológia epidemiológie, epidemiológia infekčných a
neinfekčných ochorení

environmentálne 
zdravie

humánna ekológia, hygiena životného prostredia,
hygiena výživy, hygiena detí a mládeže, zdravie pri
práci, ochrana pred žiarením, mikrobiológia, toxikológia

zdravotná politika a 
riadenie 

princípy manažmentu, riadenia zdravotníckeho
zariadenia, ekonomika, zdravotná politika a legislatíva,
medzinárodné problémy zdravia, zdravotná
starostlivosť v mimoriadnych situáciách

behaviorálne vedy
etika zdravia, sociológia zdravia, psychológia zdravia,
výchova k zdraviu

programy podpory 
zdravia a prevencie 

princípy primárnej, sekundárnej, terciárnej prevencie,
prevencia onkologických ochorení, kardiovaskulárnych
ochorení, úrazov, infekčných ochorení, mentálne
zdravie, dentálne zdravie, intervenčné programy,
podpora zdravia, komunitná medicína

starostlivosť o zdravie 
znevýhodnených 

populačných skupín 

ženy a deti, bezdomovci, vyššie vekové skupiny, etnické
skupiny, nezamestnaní



Podmienky odbornej praxe

Bakalársky stupeň

• absolvovanie odbornej praxe v trvaní 240 hodín v zariadeniach primárnej

zdravotníckej prevencie, na úradoch verejného zdravotníctva, organizáciách

poskytujúcich pracovnú zdravotnú službu

• v bakalárskom stupni externej formy štúdia sa prax uskutoční vo 8. semestri

• v oboch prípadoch je dôležité, aby prax čo najviac súvisela s témou

bakalárskej práce

Magisterský stupeň

• absolvovanie 6-týždňovej súvislej preddiplomovej praxe v trvaní 180 hodín v

zariadení,́ ktoré́ priamo súvisí ́ s témou diplomovej práce

• prax študent absolvuje v 4. semestri denného štúdia a v 5. semestri externého

štúdia



Prax študentov VZ

ÚVZ - Úrad verejného zdravotníctva

RÚVZ - Regionálne úrady verejného zdravotníctva

PZS - Pracovné zdravotné služby

ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa

Fakultná nemocnica Trnava



Exkurzie v rámci vyučovacích 
predmetov

environmentálne zdravie

• čističky odpadových vôd, skládky odpadov

hygiena detí a mládeže

•materské školy

výživa a zdravie

• prevádzky spoločného stravovania

zdravie pri práci

• výrobné prevádzky



Platforma MOODLE
https://moodle.truni.sk/



Online výučba
Platforma Microsoft Teams (MS Teams)

https://www.truni.sk/ms-teams



• videohovory
• vymieňanie správ 
• zdieľanie potrebných dokumentov, úloh
• prehľad o aktivitách a vyučovacích hodinách – zdieľaný kalendár

• integrované aplikácie – Word, Excel, One Note, prepojenie s ďalšími 
aplikáciami – Evernote, Zoom alebo Trello

• využívanie s operačným systémom Windows, Mac, Linux, Android aj iOS
• bezplatné



Profil absolventa bakalárskeho štúdia:

Je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom

pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti oblasti podpory

a ochrany zdravia a primárnej prevencie.

Profil absolventa magisterského štúdia:

Je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom

pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti podpory

a ochrany zdravia, primárnej prevencie a v oblasti klinickej epidemiológie

a výskumu.



Uplatnenie absolventov

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva

Pracovné zdravotné služby

Výskumné ústavy zamerané 
na infekčné choroby, neinfekčné 
hromadne sa vyskytujúce 
choroby, pracovné lekárstvo, 
hygienu a fyziológiu práce

Farmaceutické firmy –
výskumný pracovník 

Nemocnice – nemocničný 
hygienik

Centrá podpory zdravia

Poradne zdravia

Neštátne organizácie zamerané 
na ochranu a podporu zdravia ľudí

Štátna správa v oblasti 
ochrany zdravia a zdravia pri 
práci



Absolventi o nás

PhDr. Petra Gergelová, PhD., Scientific Officer, European Food Safety
Authority (EFSA), Parma, Italy

“Fakulta cielene podporuje medzinárodné mobility svojich študentov a
pracovníkov. V rámci nich som mohla realizovať svoje vedecko-výskumné
aktivity v zahraničí a rozvíjať svoj profesionálny potenciál. Dnes som aj
vďaka tomu úspešnou vedeckou pracovníčkou Agentúry Európskej únie pre
bezpečnosť potravín.“

Mgr. Radmila Zobenica, Ústav verejného zdravotníctva Vojvodiny v Novom
Sade – Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb

„Chcem vyjadriť vďaku všetkým učiteľom Katedry verejného
zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v
Trnave, ktorí mi prednášali a ktorí ma podporovali a usmerňovali počas
dvojročného magisterského štúdia. Učitelia sa mi nezištne snažili
sprostredkovať vedomosti a zručnosti, ktoré môžem dnes uplatňovať vo
svojej práci.“



Mgr. Adriana Dvouletá, RÚVZ Senica – Oddelenie HDM a PZ

„Štúdium verejného zdravotníctva na FZSP Trnavskej univerzity mi
dalo teoretický základ, umožnilo vykonávať zaujímavú, podnetnú
prácu, ktorej výsledky sú viditeľné väčšinou až po určitom čase. V
neposlednom rade som mala možnosť stretnúť veľa zaujímavých
ľudí.“

PhDr. Tomáš Kúdela, Odbor verejného zdravia, skríningu
a prevencie, Ministerstvo zdravotníctva SR, Bratislava

„Pôsobiac vo viacerých oblastiach verejného zdravotníctva až v
praxi som naplno ocenil, čo mi fakulta, štúdium a pedagógovia na
FZaSP TU dali, zároveň horko „zaplakal“, čo som zanedbal a na
„staré“ kolená sa musel vrhnúť aj na samoštúdium.“



• uskutočňovaná s cieľom umožniť študentom rozvíjať ich tvorivú 
činnosť (vedeckú, výskumnú a vývojovú) a pripravovať ich pre 
výskumnú prácu a náročné odborné činnosti

• ŠVOČ sa môžu zúčastniť študenti 1. a 2. stupňa dennej formy štúdia 
všetkých ročníkov

• každý študent zapojený do ŠVOČ sa podieľa na riešení vybranej témy 
ŠVOČ sám, alebo v skupine, ktorá môže byť najviac trojčlenná

• každý študent bude mať k dispozícii vedúceho (školiteľa) z radov 
akademických pracovníkov

• najlepšie práce sú ocenené (mimoriadne štipendiá, vecné ceny, 
certifikáty)

Študentská vedecká a odborná činnosť



Možnosti zahraničného štúdia

Erasmus+ 

SAIA





Vedecko-výskumná činnosť katedry

• Global, regional, and national burden of traumatic brain injury and spinal cord injury,
1990-2016 : a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 / Spencer
L. G. James, A. Theadom, R.G. Ellenbogen, M. S. Bannick, W. Montoy-Venning,...
Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al.. In: The Lancet Neurology. - ISSN 1474-
4422. - Vol. 18, Issue 1 (2019), s. 56-87 [print]. SIGN-UKO. IF=28,755.

• Global injury morbidity and mortality from 1990 to 2017 [electronic, print] : results from
the Global Burden of Disease Study 2017 / Spencer L.G. James, Chris D. Castle, Zachary
V. Dingels, Jack T. Fox, Erin B. Hamilton, Alexandra Bražinová, Marek Majdan et al.. In:
Injury prevention : the Journal of the International Society for Child and Adolescent
Injury Prevention. - ISSN 1353-8047. - Vol. 26, SUPP_1 (2020), s. 96-114. SIGN-UKO.
IF=2,420.

• Propedeutika epidemiológie – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Trnavská univerzita v
Trnave. Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave
a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2018. – ISBN 978-80-568-0148-2

• Výchova k zdraviu a podpora zdravia – 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis
Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva
Slovenskej akadémie vied, 2020. - 144 s. [print]. – ISBN 978-80-568-0253-3

• Zdravá výživa a pohyb – 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné
pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied,
2020. - 131 s. [print]. – ISBN 978-80-568-0338-7

* Databáza VVČ v CREPČ a registri Univerzitnej knižnice TU

http://ezp.truni.sk/opacOLD?fn=*recview&pageId=resultform&uid=131661&fs=A4D144BCA72D419CBFF7DDF8C5F92902


Inštitút pre globálne zdravie a 
epidemiológiu

• primárne zameranie na výskum a vzdelávanie v oblasti globálneho

zdravia a epidemiológie

• združovanie odborníkov z oblasti verejného zdravotníctva, epidemiológie

a iných príbuzných disciplín

• platforma pre implementáciu moderných epidemiologických prístupov a

metód vo výskume a výuke

• využívanie moderných a inovatívnych epidemiologických indikátorov a

metrík v štúdiu distribúcie a dopadov ochorení a rizikových faktorov

• identifikáciu najviac rizikových populácií v kontexte rôznych druhov

ochorení a vytváranie podkladov pre ich efektívnu

prevenciu a riešenie



Prebiehajúce projekty FZaSP TU 
KVZ

SUNI-SEA - HORIZONT 2020

• vzdelávací projekt o chronických ochoreniach v rozvojových krajinách

• kolaborácia s Vietnamom, Mjanmarskom a Indonéziou

EDUVAC

• vzdelávací projekt zameraný na posilnenie informácii o vakcinácii

• kolaborácia so Španielskom, Talianskom, Gréckom a Fínskom

Kognitívne následky úrazu mozgu súvisiaceho so športom u
adolescentov v Slovenskej republike

• kolaborácia s Filozofickou fakultou TU a Neurologickým ústavom Slovenskej
akadémie vied

Analýza dynamiky šírenia COVID-19 v Slovenskej republike
prostredníctvom kľúčových epidemiologických ukazovateľov – podklad
pre strategické rozhodovanie a efektívnu kontrolu epidémie

• realizácia prostredníctvom IGHE

• kolaborácia s Univerzitou Komenského v Bratislave – Lekárska fakulta



CENTER-TBI

• hlavným cieľom projektu je zlepšenie diagnostiky a liečby úrazov mozgu, ktoré 
sú celosvetovo považované za „tichú epidémiu“

CONFIDE

• cieľom projektu je posilniť výskumné kapacity v oblasti verejného zdravia
s cieľom informovať o politikách založených na dôkazoch v Tunisku

Pripravované projekty:

PRESCRIP-TEC
• hlavným cieľom projektu je prispieť k eradikácii karcinómu krčka maternice

prostredníctvom prevencie a včasnej diagnostiky
• kolaborácia s Bangladéšom, Indiou a Ugandou



SUNI SEA - HORIZONT 2021
WEBINÁR

„Posilnenie prevencie hypertenzie a diabetu v krajinách 
juhovýchodnej Ázie“

• cieľom webinára je predstaviť aktivity a dosiahnuté výsledky projektu

• Epidemiologická situácia vysokého krvného tlaku a cukrovky v Indonézii 

PhDr. Kristína Grendová PhD., MPH; Mgr. Pham Phoung Truc

• Epidemiologická situácia vysokého krvného tlaku a cukrovky v Mjanmarsku

PhDr. Jarmila Pekarčíková, PhD., MPH; Claire Stein, MSc.

• Epidemiologická situácia vysokého krvného tlaku a cukrovky vo Vietname 

Mgr. Patrik Sivčo; Nguyen Hoang Giang, MPH

• 17. február 2021 o 14:00 – 15:00 

• webinár bude realizovaný prostredníctvom aplikácie MS Teams

• v prípade záujmu o webinár kontaktujte prof. MUDr. Martina Rusnáka, CSc. 
prostredníctvom mailu rusnakm@truni.sk



Priame formy sociálnej podpory

a) sociálne štipendium – poskytuje sa študentom študijných programov

prvých dvoch stupňov v dennej forme štúdia, ktorý o takéto štipendium

požiadajú a v zmysle Vyhlášky č. 102/2006 Z. z. im môže byť priznané po

splnení kritérií

b) motivačné štipendium – priznáva sa študentom študijných programov

prvých dvoch stupňov za vynikajúce plnenie študijných povinnosti,

dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja,

umeleckej alebo športovej činnosti



Nepriame formy sociálnej podpory

a) stravovanie – študenti majú možnosť stravovania v študentskej

jedálni TU prostredníctvom preukazov študenta, kde majú

možnosť objedania si jedla vopred, prípadne formou

minútkových jedál

b) ubytovanie

c) finančná a organizačná podpora športových aktivít



Ubytovanie - Študentský domov Petra 

Pázmaňa na Rybníkovej ulici v Trnave



Centrum podpory študentov

• PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO

• PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

• PRÁVNE PORADENSTVO

• ŠPORTOVÉ AKTIVITY

• KARIÉRNE PORADENSTVO


