POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ PRAXE v odbore VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO (Denné štúdium)
Povinné absolvovanie odbornej praxe je súčasťou študijného plánu v odbore Verejné zdravotníctvo. Odborná prax má počas 3-ročného bakalárskeho štúdia stanovenú dotáciu
v rozsahu 240 hodín, pričom 120 hodín pripadá na Odbornú prax I. (2.ročník bakalárskeho štúdia) a 120 hodín pripadá na Odbornú prax II. (3.ročník bakalárskeho štúdia) Časť
odbornej praxe je študentovi zabezpečená a hradená Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (ďalej len „FZSP TU) a časť z nej si študent zabezpečuje a
uhrádza sám podľa inštrukcií obsiahnutých v tomto materiály.

Odborná prax I. (120 hodín)
➢ Kto? Odbornú prax I. musia povinne absolvovať študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (denná forma).
➢ Kde? Uskutočňovať sa bude u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ ZS“).1
➢ Kedy? Počas oboch semestrov 2. ročníka v určený deň v rozvrhu ( 5hod./týždenne x 24 týždňov).
➢ Ako? Každý študent 1.ročníka je povinný odovzdať „Prihlášku na odbornú prax I.“ na sekretariát katedry verejného zdravotníctva (ďalej len „KVZ“) pani Mgr. Novákovej
do 15.mája 2019 (pre 2.ročník v akad. roku 2019/2020) s uvedením adresy a názvu poskytovateľa ZS, kde bude prax absolvovať. Tí študenti, ktorí budú chcieť absolvovať
prax vo Fakultnej nemocnici Trnava (ďalej len „ FN TT“), odovzdajú spolu s prihláškou aj 2 kópie vyplneného tlačiva „Čestné vyhlásenie“, ostatní odovzdajú iba
Prihlášku. FN TT pripraví rozpis na jednotlivé semestre a dni pre dohodnutý počet študentov, podľa ktorého budú cirkulovať na jednotlivých oddeleniach a vykonávať
činnosti v zmysle „Náplne odbornej praxe I.“. Tí študenti, ktorí budú chcieť absolvovať prax u iného poskytovateľa ZS ako vo FNTT, si toto musia s poskytovateľom ZS
vybaviť individuálne ešte pred odovzdaním prihlášky na prax na sekretariáte KVZ. Náplň odbornej praxe I. zostáva identická bez ohľadu na to, u ktorého poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti ju študent absolvuje. Termín absolvovania si študent dohodne s poskytovateľom ZS rovnako individuálne, buď 1x týždenne počas oboch semestrov
(aktuálne platný rozvrh), pred začatím semestra alebo v rámci skúškového obdobia tak, aby nebola ovplyvnená jeho účasť na skúškach.
➢ Čo po absolvovaní? Každý študent je povinný po absolvovaní Odbornej praxe I. odovzdať Záznamník z praxe a Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax,
ktoré je zároveň potvrdením o absolvovaní praxe, a to do 31.mája 2019 (pre 2.ročník v akad. roku 2018/2019) a do 29.mája 2020 (pre 2.ročník v akad. roku 2019/2020)
na sekretariát KVZ.

Odborná prax II. (120 hodín)
➢ Kto? Odbornú prax II. musia povinne absolvovať študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia (denná forma).
➢ Kde? Prax sa bude uskutočňovať na Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“), s ktorými má FZSP TU podpísanú zmluvu o spolupráci (Trnava,
Bardejov, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Košice, Levice, Michalovce, Považská Bystrica, Prievidza so sídlom v Bojniciach, Rímavská Sobota,
Senica, Topoľčany, Zvolen, Žilina).
➢ Kedy? Počas oboch semestrov 3. ročníka vrátane skúškového obdobia tak, aby nebola narušená účasť študenta na výučbe ani skúškach. Študent môže odbornú prax celú
absolvovať na RÚVZ (120 hodín) alebo si ju rozdeliť tak, že minimálne 2 týždne (6hod/denne x10 dní = 60hod) musí absolvovať na RÚVZ a zvyšné 2 týždne (6hod/denne
x10 dní = 60hod) môže absolvovať v nasledovných inštitúciách – Pracovné zdravotné služby, v podnikoch pod vedením BOZP, Bezpečnostnotechnické služby,
v inštitúciách podľa zamerania bakalárskej práce ako aj prostredníctvom účasti na ohlásených verejno-zdravotníckych akciách, podujatiach a konferenciách. Po účasti na
verejno-zdravotníckych akciách, podujatiach a konferenciách študent predloží na sekretariát KVZ program a certifikát resp. potvrdenie o účasti. Po zohľadnení relevantnosti
akcie mu budú započítané hodiny odbornej praxe.
➢

Ako? Každý študent 2. ročníka je povinný odovzdať „Prihlášku na odbornú prax II.“ na sekretariát KVZ do 15.mája 2019 (pre 3.ročník v akad. roku 2019/2020)
s uvedením adresy a názvu inštitúcie alebo inštitúcií, kde bude odbornú prax absolvovať.

➢

Čo po absolvovaní? Každý študent je povinný po absolvovaní celej Odbornej praxe II. odovzdať Záznamník z praxe a Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú
prax, ktoré je zároveň potvrdením o absolvovaní praxe, a to do 29.marca 2019 (pre 3.ročník v akad. roku 2018/2019) na sekretariát a termín odovzdania „Záznamníka
z praxe“ a „Hodnotenia študenta vykonávajúceho odbornú prax“ pre 3.ročník v akad. roku 2019/2020 bude zverejnený po schválení Harmonogramu na akad. rok
2019/2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, §4 Poskytovateľ

Bakalársky stupeň

1.ročník

2.ročník

3.ročník

inštrukcie k zabezpečeniu
odbornej praxe

odborná prax I.
120 hodín

odborná prax II.
120 hodín

Poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti v spádovej
oblasti miesta bydliska
120 hodín
(vo FN TT garantuje FZSP
TU, u iného poskytovateľa ZS
si študent vybavuje prax sám)

VARIANT A:
RÚVZ v spádovej oblasti
miesta bydliska
120 hodín

VARIANT B:
RÚVZ v spádovej oblasti
miesta bydliska
60 hodín
+
PZS, BOZP v podnikoch,
BTS, verejno-zdravotnícke
akcie a podujatia, konferencie
60 hodín
(túto časť praxe si študent
hradí sám)

Prílohy:
1. Vzor prihlášky na Odbornú prax I.
2. Tlačivo Čestné vyhlásenie
3. Náplň odbornej praxe I.
4. Vzor prihlášky na Odbornú prax II.
5. Náplň odbornej praxe II.
6. Záznamník z praxe
7. Hodnotenie študenta vykonávajúceho odbornú prax (pre odbornú prax I. aj II.)

