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Budova rektorátu a  univerzitnej knižnice



Fakulta zdravotníctva – budova dekanátu,

sídlo katedry vereného zdravotníctva

Katedra verejného zdravotníctva poskytuje od septembra  2011 

štúdium trojročného bakalárskeho študijného programu verejné 

zdravotníctvo v študijnom odbore verejné zdravotníctvo. 



Fakulta zdravotníctva KU – budova učební

Štúdium teoretických  predmetov prebieha v obidvoch 

budovách Fakulty zdravotníctva KU na námestí A. Hlinku 

v Ružomberku.  Spolu 



Katedra verejného zdravotníctva KU

Docenti:

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH, 

doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. 

doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD., 

doc. PhDr. Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH, 

Odborní asistenti a asistenti: 

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH, 

PhDr. Miroslava Mrvová, 

Mgr. Roman Rams, 

Mgr. Oľga Bištiaková.

Výučbu jednotlivých predmetov zabezpečujú docenti a 

asistenti, ako aj  odborníci z praxe. Na výučbe študijného 

programu sa podieľajú aj  profesori a docenti z iných katedier.



Praktická výučba – klinické cvičenia a súvislá 

odborná prax je zabezpečená pre študentov 

verejného zdravotníctva na nasledovných 

pracoviskách: 

Ústredná vojenská nemocnica SNP v Ružomberku –

fakultná nemocnica

- nemocničná hygiena, epidemiológia

- oddelenie centrálnej sterilizácie

- Klinika preventívneho pracovného lekárstva

- Klinika infektológie, Klinika Interných chorôb a 

Chirurgická klinika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom 

Kubíne

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade



Nosné tézy študijného programu verejné 

zdravotníctvo sú viazané na: 

-medicínske predmety: anatómia, fyziológia, patológia, prvá

pomoc, základy jednotlivých medicínskych odborov...

-špecifické predmety pre verejné zdravotníctvo: základy

verejného zdravotníctva, zdravotnícka štatistika, environmentálne

zdravie a humánna ekológia, ochrana zdravia, podpora a výchova

k zdraviu, štátny zdravotný dozor, zdravie pri práci, objektivizácia

faktorov životného a pracovného prostredia, demografia, sociálne

determinanty zdravia, manažment, ekonomika a organizácia

zdravotníctva...

-humanitné predmety: komunikácia, psychológia a sociológia,

profesijná etika, právo a legislatíva, základy manažmentu a

ekonomiky, organizácia zdravotníctva, výskum v zdravotníctve,

základy informatiky a administratívy, anglický/nemecký jazyk...



Podmienky prijatia na štúdium v študijnom 

programe verejné zdravotníctvo:

-získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného

odborného vzdelania,

-záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,

-dobrý zdravotný stav,

-bez prijímacej skúšky,

pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa berú do úvahy výsledky 

stredoškolského štúdia a výsledky maturitnej skúšky uchádzača.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu 

väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali 

najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia na 

štúdium.



Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe 

nasledujúcich kritérií:

❖Priemerná hodnota známky za všetky roky štúdia na strednej škole

podľa koncoročného vysvedčenia a priemerná hodnota známky za

predmety maturitnej skúšky (do úvahy sa neberú dobrovoľné predmety

maturitnej skúšky).

❖Percentuálne vyjadrenie výsledku za externú časť maturitnej skúšky

sa prepočítava na známku nasledovne:

100 % - 81 % výborne 1

80 % - 61 % chválitebne 2

60 % - 41 % dobre 3

menej ako 40 % dostatočné 4

❖Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

❖Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí

úspešnosti v prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na

prvom mieste, uchádzač s najvyššou hodnotou je na poslednom mieste).



Absolvent bakalárskeho študijného 

programu verejné zdravotníctvo:

je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným

profilom pripravený samostatne vykonávať odborné činnosti v

oblasti podpory a ochrany zdravia a primárnej prevencie.

-vykonávať štátny zdravotný dozor na úseku životného a

pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, vytvárania a

ochrany zdravých životných a pracovných podmienok

-vykonávať epidemiologický dohľad a z neho vyplývajúce odborné

činnosti,

-vykonávať aktivity v súlade so zásadami a koncepciou štátnej

zdravotnej politiky a zúčastňovať sa na plnení cieľov programov

podpory zdravia



Absolvent bakalárskeho študijného programu 

verejné zdravotníctvo sa uplatni: 

ako zdravotný pracovník vo všetkých odboroch regionálnych úradov

verejného zdravotníctva (RÚVZ), v nemocniciach, v zariadeniach mimo

rezortu zdravotníctva na úseku ochrany zdravia, životného a pracovného

prostredia.

-štátnych zdravotných ústavoch - výkon štátneho zdravotného dozoru,

poradenstvo

-poradniach zdravia – pomocné administratívno-technické činnosti

-neštátnych organizáciách - účasť na projektoch podpory zdravia,

intervenčných programoch

- samospráve




