
POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ  PRAXE II. 

V ODBORE VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO V 3. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA  

(DENNÉ A  DENNÉ KOMBINOVANÉ ŠTÚDIUM) 

 

Povinné absolvovanie odbornej praxe (ďalej iba „OP“) je súčasťou študijného plánu v odbore 

verejné zdravotníctvo. OP má počas 3-ročného bakalárskeho štúdia (v dennej a v dennej 

kombinovanej forme) stanovenú dotáciu v rozsahu 120 hodín. OP je rozdelená do dvoch častí. 

Prvá časť OP (ďalej iba „OP I.“) prebieha v letnom semestri 2. ročníka bakalárskeho štúdia 

(v dennej a dennej kombinovanej forme) v rozsahu 60 hodín. Druhá časť OP (ďalej iba „OP II.“) 

prebieha v letnom semestri 3. ročníka bakalárskeho štúdia (v dennej a dennej kombinovanej 

forme) v rozsahu 60 hodín. 

PRIEBEH ODBORNEJ PRAXE II. 

KTO? OP II. musia povinne absolvovať študenti 3. ročníka bakalárskeho štúdia 

v odbore verejné zdravotníctvo (denná forma a denná kombinovaná 

forma). 

 

KDE? Prax sa bude uskutočňovať na regionálnych úradoch verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“), s ktorými má FZSP TU aktuálne 

podpísanú zmluvu o spolupráci (RÚVZ - Trnava, Bardejov, Čadca, Dolný 

Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Humenné, Košice, Levice, Michalovce, 

Považská Bystrica, Prievidza so sídlom v Bojniciach, Rimavská Sobota, 

Senica, Topoľčany, Zvolen, Žilina).  

V rámci stanoveného počtu hodín odbornej praxe môže študent 

absolvovať maximálne 60 hodín  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 alebo aj 

v zdravotníckom zariadení na oddelení nemocničnej hygieny (ak je 

záverečná bakalárska práca zameraná na túto problematiku). Po účasti na 

verejno-zdravotníckych akciách, podujatiach a konferenciách študent 
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predloží na sekretariát KVZ program a certifikát, resp. potvrdenie o 

účasti. Po zohľadnení relevantnosti akcie mu budú započítané hodiny 

odbornej praxe. V prípade nejasností študent konzultuje miesto praxe 

s koordinátorkou. 

Pozn.1: Mimo uvedeného zoznamu zazmluvnených  RÚVZ, študent znáša náklady spojené 
s absolvovaním praxe sám. 

Pozn. 2: Ak si študent vybaví prax na inom pracovisku (mimo zoznamu zazmluvnených 
RÚVZ) BEZPLATNE, môže požiadať p. Mgr. M. Novákovú /sekretariát Katedry VZ/ o 
vystavenie bezodplatnej zmluvy, čo je zároveň potrebné uviesť aj v prihláške na prax. 

Pozn. 3: Ak sa študent po nahlásení na miesto praxe a po akceptácii daným RÚVZ  
rozhodne zmeniť miesto praxe, vybavovanie zmeny/prestupu na iný RÚVZ si študent 
vybavuje individuálne, zároveň  je povinný o zmene informovať koordinátora praxe. 

 

KEDY? OP II. prebieha počas letného semestra v 3. ročníku v dennej forme a 

v dennej kombinovanej forme štúdia.  

Termín absolvovania odbornej praxe si študent dohodne s danou 

inštitúciou individuálne (netýka sa RÚVZ Trnava, pretože komunikáciu 

s RÚVZ zabezpečuje Katedra VZ, ktorá po zosumarizovaní prihlášok oznámi 

prihláseným študentom termín nástupu na OP II.). 

OP II. môže prebiehať v letnom semestri pred začiatkom výučbového 

obdobia alebo počas výučbového obdobia (napríklad 1x týždenne počas 

semestra – je potrebné zohľadniť rozvrh), alebo počas skúškového 

obdobia tak, aby nebola dotknutá účasť študenta na výučbe alebo 

skúškach.  

Študent môže absolvovať OP II. aj počas letných prázdnin (t.j. medzi 4. a 5. 

semestrom) alebo počas 5. semestra (t.j. zimný semester v 3. ročníku Bc. štúdia, 

ak absolvuje OP I. do skončenia 2. ročníka Bc. štúdia. Za podmienky, že študent 

odovzdá včas prihlášku do konca júna 2023 a zároveň pracovisko súhlasí so 

skorším nástupom na prax.  

Pozn.: V prípade záujmu študentov o skorší termín absolvovania praxe na RÚVZ 

Trnava (cca v polovici septembra), študent odovzdá prihlášku do konca júna 2023 



POKYNY K ABSOLVOVANIU ODBORNEJ  PRAXE II. 
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a Katedra VZ po zosumarizovaní prihlášok bude prihlásených študentov 

informovať o dátume nástupu na OP II. 

 

  

AKO? Každý študent 3. ročníka v dennej forme a v dennej kombinovanej forme 

je povinný odovzdať „Prihlášku na odbornú prax II.“ na sekretariát 

Katedry VZ pani Mgr. M. Novákovej alebo emailom na 

marcela.novakova@truni.sk  do 30. novembra 2022  s uvedením adresy 

a názvu inštitúcie alebo inštitúcií, kde bude odborná prax prebiehať (príp. 

uvedie kontaktnú osobu v danej inštitúcii kvôli ďalšej korešpondencii). 

Nie je nutné mať potvrdenie (súhlas) z príslušného RÚVZ (al. z iných 

horeuvedených inštitúcií).  

Ak už študent bakalárskeho štúdia odbornú prax absolvoval (alebo jej 

časť), stačí preposlať email s oznámením koordinátorke praxe, že 

odbornú prax už absolvoval (v akom počte hodín a aj s uvedením miesta 

OP).  

 

  

ČO PO 

ABSOLVOVANÍ 

OP I.? 

Každý študent je povinný po absolvovaní odbornej praxe II. odovzdať 

záznamník z praxe (príp. ak absolvoval predschválené miesto praxe mimo 

RÚVZ – tak odovzdá záznamník z OČ) a hodnotenie študenta 

vykonávajúceho odbornú prax, ktoré je zároveň potvrdením o 

absolvovaní praxe, najneskôr do 30 dní od absolvovania praxe a to: 

- na sekretariát Katedry VZ a/alebo 

- elektronicky do príslušného priečinka na platforme MOODLE. 

Ak študent absolvoval prax v rámci jednej inštitúcie, ale na viacerých 

oddeleniach, stačí vystaviť a potvrdiť jedno tlačivo, kde bude jasne 

mailto:marcela.novakova@truni.sk
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uvedené, na ktorých oddeleniach študent prax absolvoval a v akom 

časovom období (vrátane počtu hodín). 

O odovzdaní záznamníka a príslušných dokumentov upovedomí študent 

koordinátora praxe. 

Študent má mať k dispozícii kópiu z odovzdaných podkladov 

k absolvovaniu praxe (obzvlášť, ak zasiela podklady poštou). 

 

 

Náplň odbornej praxe a všeobecné dokumenty k odbornej praxi sú dostupné na 

http://fzsp.truni.sk/studijne-informacie-vz v sekcii OP II. a študent je povinný sa s nimi 

oboznámiť. 

Akúkoľvek nejasnosť týkajúcu sa praxe komunikuje študent s koordinátorom praxe. 


