Štátnicový predmet: Podpora zdravia
Štátne záverečné skúšky v Bakalárskom stupni štúdia
Verejné zdravotníctvo, FZaSP TU
OKRUH - Štátny zdravotný dozor
1. Orgány verejného zdravotníctva v Slovenskej republike
2. Úlohy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri ochrane verejného zdravia
3. Úlohy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ochrane verejného zdravia
4. Úlohy Regionálnych úradov verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ochrane verejného
zdravia
5. Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
6. Úlohy orgánov verejného zdravotníctva na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
7. Posudková a poradenská činnosť orgánov verejného zdravotníctva
8. Správny poriadok (Čo je podanie? Začiatok a koniec správneho konania. Lehoty pre vybavenie
podania.)
9. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti (Vydávanie osvedčení. Činnosti, pre ktoré sa vydávajú. Komisie na
preskúšavanie odbornej spôsobilosti)
10. Hygienické požiadavky na kontrolu kvality pitnej vody
11. Hygienické požiadavky na kontrolu kvality vody na kúpanie, prírodné kúpaliská a umelé kúpaliská
12. Hygienické požiadavky na vnútorné prostredie budov, byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia
(NV SR 259/2008 Z.z.)
13. Hygienické požiadavky na telovýchovno-športové zariadenia (Vyhláška MZ SR č. 525/2007)
14. Hygienické požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
15. Hygienické požiadavky na výstavbu a prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany a podpory
zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov, Projekt WHO „Zdravie podporujúce nemocnice“ (NV
SR 553/2007 Z.z.)
16. Hygienické požiadavky na zariadenia pre deti a mládež, požiadavky na organizovanie zotavovacích
podujatí pre deti a mládež (Vyhláška MZ SR č. 526/2007 Z. z.) a na prevádzku pieskovísk (Vyhláška MZ
SR č. 521/2007)
17. Spoločné stravovanie (vyhláška MZ SR č. 533/2007)
18. Hygienické požiadavky na pracovné prostredie, výstavbu a prevádzku pracovísk z hľadiska ochrany a
podpory zdravia (NV SR 391/2006 Z.z)
19. Výkon štátneho zdravotného dozoru v súlade so zákonom o pohrebníctve
20. Hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác
21. Povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečení ochrany zdravia pri práci pre svojich zamestnancov
22. Pracovná zdravotná služba, zákonné vymedzenie, úlohy, podrobnosti o tíme
23. Povinnosti fyzických osôb vo vzťahu k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia
24. Povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb vo vzťahu k ochrane, podpore a rozvoju
verejného zdravia
25. Výkon štátneho zdravotného dozoru a oprávnenia osôb, ktoré ho vykonávajú
26. Priestupky a iné správne delikty, náhrada nákladov spojených s výkonom štátneho zdravotného dozoru
OKRUH - Determinanty zdravia
27. Biologické a genetické determinanty a ich dopady na zdravie
28. Behaviorálne determinanty – životný štýl a jeho dopady na zdravie
29. Životné a pracovné prostredie ako determinant zdravia
30. Socioekonomické determinanty a ich dopad na zdravie
31. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako determinant zdravia
OKRUH - Zdravotnícka informatika
32. Prostriedky IKT a využitie informatizácie zdravotníctva u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
zdravotných poisťovní a v rezorte zdravotníctva.
33. eHealth, ako súčasť zdravotneh výchovy obyvateľstva, informovania o zdravotných otázkach a podpory
informatizácie zdravotníctva.
OKRUH - Zdravotnícka štatistika
34. Slovenské databázy demografie a zdravotníckej štatistiky, ich využitie, typy dostupných údajov
(Štatistický úrad SR, Epis, ročenka NCZI Zdravotníctvo, Iné publikácie NCZI, registre, špeciálne
sledovania)
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35. Zahraničné databázy demografie a zdravotníckej štatistiky, ich využitie, typy dostupných údajov
(Eurostat, HFA-DB, WHO databázy)
36. Literárne databázy (Scopus, Knovel, PubMed), ich využitie, typy dostupných údajov
OKRUH - Podpora zdravia
37. Projekty podpory zdravia, zdravotná výchova na Slovensku a vo svete (zdravotná výchova na školách
a na pracovisku)
38. Štátna politika zdravia a podpora zdravia na Slovensku (Zdravie 21)

