
NÁPLŇ ODBORNEJ PRAXE I. (2. ročník Bc.) a II. (3. ročník Bc.)  

v odbore verejné zdravotníctvo  

na regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

 

Odporučený počet hodín praxe na jednotlivých odboroch regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva je uvedený v tabuľke (spolu 120 hodín). V rámci OP I. študent absolvuje 60 hodín 
a v rámci OP II. študent absolvuje 60 hodín. V prípade, že sa na regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva nenachádza niektoré pracovisko uvedené v tabuľke, navýši sa počet hodín 
v rámci inej skupiny.  

Ciele praxe 

• Získať prehľad o výkone štátneho zdravotného dozoru v rámci odborného naplnenia 
problematiky verejného zdravotníctva prostredníctvom vedných odborov 
zdravotníctva v zmysle prijatých koncepcií ako sú epidemiológia, hygiena životného 
prostredia, hygiena detí a mládeže, hygiena výživy, preventívne pracovné lekárstvo a 
ďalšie1. 

• Spoznať hygienickú činnosť na vybraných oddeleniach so zameraním na spektrum 
problémov týkajúcich sa ochrany a podpory zdravia. V rámci činnosti národných 
referenčných centier sa oboznámiť so základnými metódami práce a ich ťažiskovými 
úlohami, ktoré sa riešia na národnej a medzinárodnej úrovni.  

Sumárny počet hodín v skupine 1 môže byť spolu maximálne 50 hodín, v skupine 2 spolu maximálne 50 
hodín a v skupine 3 spolu maximálne 20 hodín.  

Typ pracoviska Počet hodín 
Σ 120 hodín 

 

Oblasť ochrany a podpory zdravia v oblasti životného a pracovného prostredia  

1. Odbor hygieny životného prostredia 5 – 10 

2. Odbor preventívneho pracovného lekárstva 5 – 10 

3. Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 5 – 10 

4. Odbor ochrany zdravia pred žiarením 5 – 10 

5. Odbor objektivizácie faktorov životných podmienok 5 – 10 

Skupina 1 – spolu maximálne 30 – 50 hod. 
 

Oblasť ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností  

6. Odbor epidemiológie 5 – 10 

7. Odbor lekárskej mikrobiológie 3 – 5 

8. Odbor podpory zdravia 5 – 10 

9. Odbor hygieny detí a mládeže 5 – 10 

10. Odbor krízového riadenia 1 – 5 

11. Odbor legislatívy a práva 1 – 5 

Skupina 2 - spolu maximálne 20 – 50 hod. 
 

NÁRODNÉ REFERENČNÉ CENTRÁ ZRIADENÉ NA BÁZE ÚVZ SR A RÚVZ V SR2 

12. NRC pre chrípku  

 NRC pre arbovírusy a hemoragické horúčky  

 
1 https://www.npz.sk/sites/npze/Stranky/NpzArticles/2015_08/Prehlad_koncepcii_z_Vestnika_MZ_SR.aspx?did=3&sdid=10&tuid=0&  
2 http://www.uvzsr.sk/docs/vs/Vyrocna_sprava_NRC_2017.pdf  

https://www.npz.sk/sites/npze/Stranky/NpzArticles/2015_08/Prehlad_koncepcii_z_Vestnika_MZ_SR.aspx?did=3&sdid=10&tuid=0&
http://www.uvzsr.sk/docs/vs/Vyrocna_sprava_NRC_2017.pdf


 NRC pre poliomyelitídu  

 NRC pre meningokoky  

 NRC pre sledovanie rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká  

 NRC pre morbilli, rubeolu a parotitídu  

 NRC pre salmonelózy  

 NRC pre tropické choroby  

  5 

13. NRC pre hodnotenie neskorých účinkov chemických látok metódami genetickej 
toxikológie 

 

 NRC pre hydrobiológiu  

 NRC pre ekotoxikológiu  

 NRC pre neionizujúce žiarenie  

 NRC pre tepelno-vlhkostnú mikroklímu  

 NRC pre expozičné testy xenobiotík  

 NRC pre mikrobiológiu životného prostredia  

 NRC pre legionely v životnom prostredí  

 NRC pre rezíduá pesticídov  

 NRC pre pitnú vodu  

 Informačné centrum pre bakteriologické, (biologické) a toxínové zbrane  

 NRC pre hodnotenie vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia uzatvorených priestorov 
nevýrobného charakteru na zdravie populácie 

 

  5 

14. NRC pre toxoplazmózu  

 NRC pre pertussis a parapertussis  

 NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy  

 NRC pre surveillance rickettsióz  

 NRC pre syfilis  

 NRC pre listeriózu  

 NRC pre črevné parazitózy  

 NRC pre diftériu  

 NRC pre koagulázopozitívne stafylokoky a ich toxíny  

 NRC pre Vibrionaceae  

 NRC pre termotolerantné améby  

  5 

15. NRC pre hodnotenie expozície a zdravotného rizika  

 NRC pre laboratórnu diagnostiku v oblasti ľudského monitoringu  

 NRC pre mykológiu životného prostredia  

 NRC pre hluk a vibrácie  

 NRC pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami  

 NRC pre problematiku uhoľných baní  

 NRC pre fyziológiu práce a ergonómiu  

 NRC pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti 
potravín 

 

 NRC pre odbery chemických faktorov a ich stanovenie v pracovnom prostredí  

 NRC pre zdravotnú problematiku vláknitých prachov  

 NRC pre kozmetické výrobky  

  5 

Skupina 3 – spolu maximálne 0 – 20 hod. 

 



Uvedená náplň OP I. a II. je  navrhnutá v zmysle nasledujúcej legislatívy: 

Zákony3 
• Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
• Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
• Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve 
• Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   
• Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
• Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 
Hygiena životného prostredia 

• Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie 
prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku 

• Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie 
• Vyhláška MZ SR č. 550/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na výrobky určené na styk s pitnou vodou 
• Vyhláška MZ SR č. 539/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu 

optického žiarenia v životnom prostredí 
• Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície 

obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí 
• Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o 

požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
• Vyhláška MZ SR č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 
• Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 
• Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách 

na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 
• Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane 

zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 
• Nariadenie vlády SR č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch 

ochrany pred hlukom 
• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej 

vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 
 
Hygiena detí a mládeže a podpory zdravia obyvateľstva  

• Vyhláška MZ SR č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež 
• Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia 
• Vyhláška MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská 

 
Preventívne pracovné lekárstvo 

• Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko 
• Nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku 
• Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 

pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
• Nariadenie vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci 
• Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími 

jednotkami 
• Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii 

s bremenami 

 
3 http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161&Itemid=59 
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• Nariadenie vlády SR č. 329/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu 

• Nariadením vlády SR č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým 
faktorom pri práci 

• Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri 
práci 

• Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym 
a mutagénnym faktorom pri práci 

• Nariadenie vlády SR č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu 

• Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci 
• Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou 

záťažou a senzorickou záťažou pri práci 
• Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
• Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác 

z  hľadiska zdravotných rizík a náležitosti návrhu na zaradenie prác do kategórií 
• Vyhláška MZ SR č.  208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu 

odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 
• Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných 

pracovných prostriedkov 
• Nariadenie vlády SR č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, 

matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom 
pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien  

• Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým 
zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov  

• Vyhláška MZ SR č.  209/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky 
odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške 
pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej 
prípravy 

 
Ochrana zdravia pred žiarením  

• Nariadenie vlády SR č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom 
ožiarení  

• Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov 
pred ionizujúcim žiarením 

• Nariadenie vlády SR č. 346/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany externých pracovníkov vystavených 
riziku ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovanom pásme 

• Nariadenie vlády SR č. 348/2006 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie kontroly vysokoaktívnych žiaričov a opustených žiaričov 
• Vyhláška MZ SR č. 524/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o radiačnej monitorovacej sieti 
• Vyhláška MZ SR č 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného 

žiarenia 
• Vyhláška MZ SR č. 545/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany pri 

činnostiach vedúcich k ožiareniu a činnostiach dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany 
 
Epidemiológia 

• Vyhláška MZ SR č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z 
hľadiska ochrany zdravia 

• Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení 
  
Hygiena výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov 

• Legislatíva hygieny výživy a bezpečnosti potravín 
• Legislatíva kozmetické výrobky 

 
Právne predpisy EÚ 

 

http://www.epi.sk/zz/2006-329
http://www.epi.sk/zz/2006-329
http://www.epi.sk/zz/2013-83
http://www.epi.sk/zz/2013-83
http://www.epi.sk/zz/2006-355
http://www.epi.sk/zz/2006-355
http://www.epi.sk/zz/2006-356
http://www.epi.sk/zz/2006-356
http://www.epi.sk/zz/2007-410
http://www.epi.sk/zz/2007-410
http://www.epi.sk/zz/2007-541
http://www.epi.sk/zz/2007-542
http://www.epi.sk/zz/2007-542
http://www.epi.sk/zz/2016-99
http://www.epi.sk/zz/2007-448
http://www.epi.sk/zz/2007-448
http://www.epi.sk/zz/2014-208
http://www.epi.sk/zz/2014-208
http://www.epi.sk/zz/2006-395
http://www.epi.sk/zz/2006-395
http://www.epi.sk/zz/2004-272
http://www.epi.sk/zz/2004-272
http://www.epi.sk/zz/2004-272
http://www.epi.sk/zz/2004-272
http://www.epi.sk/zz/2004-286
http://www.epi.sk/zz/2004-286
http://www.epi.sk/zz/2014-209
http://www.epi.sk/zz/2014-209
http://www.epi.sk/zz/2014-209
http://www.epi.sk/zz/2014-209
http://www.epi.sk/zz/2006-340
http://www.epi.sk/zz/2006-340
http://www.epi.sk/zz/2006-345
http://www.epi.sk/zz/2006-345
http://www.epi.sk/zz/2006-346
http://www.epi.sk/zz/2006-346
http://www.epi.sk/zz/2006-348
http://www.epi.sk/zz/2007-524
http://www.epi.sk/zz/2007-528
http://www.epi.sk/zz/2007-528
http://www.epi.sk/zz/2007-545
http://www.epi.sk/zz/2007-545
http://www.epi.sk/zz/2007-553
http://www.epi.sk/zz/2007-553
http://www.epi.sk/zz/2008-585
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=795:aktualna-legislativa-vnoblasti-hygieny-vyivy-ankozmetickych-vyrobkov&catid=66:vyiva-a-bezpenos-potravin&Itemid=72
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=162%3Apravne-predpisy-europskej-unie&catid=45%3Alegislativa&Itemid=59

