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Fakulta verejného zdravotníctva SZU dnes a zajtra 

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU Bratislava je jedinou fakultou v SR, ktorá 

sa venuje študijnému programu Verejné zdravotníctvo. Pracuje v podmienkach súťaže 

s viacerými univerzitami a fakultami, ktoré tento študijný program poskytujú ako jeden 

z viacerých študijných programov. FVZ uvedomujúc si túto skutočnosť považuje za 

rozhodujúci perspektívny cieľ svojej činnosti pripraviť svojich poslucháčov, aby bez 

problémov našli zodpovedajúce uplatnenie na trhu práce. Je predpoklad, že v budúcom 

období bude klesať záujem o externé štúdium a naopak stúpať záujem o denné štúdium. 

Fakulta verejného zdravotníctva sa zameriava na kvalitu pedagogického 

procesu, zvýšenú publikačnú aktivitu a na riešenie vedeckých projektov. 

Na fakulte sa realizuje výučba v  akreditovanom študijnom programe 7.4.2 

Verejné zdravotníctvo v bakalárskom a magisterskom stupni. V bakalárskom stupni 

v dennej a v externej forme štúdia prebieha výučba vo všetkých troch ročníkoch. 

V magisterskom stupni prebieha výučba v obidvoch ročníkoch aj dennej formy aj 

externej formy štúdia. Ťažiskom najmä v magisterskom študijnom programe je 

zabezpečiť získavanie praktických vedomostí, zručností a návykov potrebných pre 

výkon práce vo verejnom zdravotníctve. Týmto princípom sa musia prispôsobiť všetky 

zložky zabezpečujúce pedagogický proces. V odbore verejné zdravotníctvo možno na 

fakulte začať habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov. 

Na FVZ  prebieha ďalšie vzdelávanie v  špecializačných odboroch podľa 

Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností: 
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v zdravotníckom  povolaní LEKÁR 

Verejné zdravotníctvo 

Epidemiológia 

v zdravotníckom povolaní VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK   

Zdravie pri práci 

vo všetkých zdravotníckych povolaniach  - po získaní II. stupňa VŠ vzdelania 

Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health 

 

Snahou vedenia FVZ je rozšíriť spektrum špecializačných odborov 

o preventívne pracovné lekárstvo, hygienu životného prostredia, hygienu výživy, 

výchovu k zdraviu. 

Okrem toho sa črtá možnosť etablovania špecializačného  odboru Odborník na 

riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health v Českej republike. 

V rámci ďalšieho vzdelávania realizuje Fakulta verejného zdravotníctva 

vzdelávacie akcie, ktorých sa zúčastnili stovky poslucháčov s výbornou spätnou 

reakciou na ich priebeh a náplň. 

V doktorandskom štúdiu študuje na fakulte 73 doktorandov, z toho je 9 v dennej 

forme štúdia. 

Veľmi dôležitou oblasťou činnosti fakulty je vedecko- výskumná činnosť, ktorá 

sa zameriava na riešenie  aktuálnych problémov preventívnej a klinickej medicíny v 

záujme zlepšenia zdravia a kvality života. V súčasnom období sa rieši 5 projektov 

v rámci 7. rámcového programu EÚ, 4 projekty v rámci ASFEU, 2 projekty APVV  a  3 

projekty MZ SR.  

Z pomerne rozsiahlej vedecko-výskumnej činnosti vyplýva aj veľmi bohatá 

publikačná aktivita, ktorá pri predchádzajúcej akreditácii bola hodnotená ako B plus.  
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Predpoklad je, že v tomto  akreditačnom období nielen, že obhájime takéto hodnotenie, 

ale dosiahneme ešte aj lepšie.  

        Fakulta verejného zdravotníctva organizuje v rámci kontinuálneho vzdelávania 

vedecké podujatia: 

       Slovenský vakcinologický kongres, ktorého organizátorom je Slovenská 

epidemiologická a vakcinologická spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti (SEVS 

SLS) v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 

univerzity v Bratislave, Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v 

Bratislave, Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, Slovenskou infektologickou 

spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou všeobecného praktického lekárstva, 

Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského v Martine, Lekárskou fakultou 

Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou a Vydavateľstvom SAMEDI, s.r.o.  

       Odborné konferencie národných referenčných centier pre surveillance 

infekčných chorôb v SR v kongresovej sále Ministerstva zdravotníctva. Ďalšími 

spoluorganizátormi podujatia sú: Slovenská epidemiologická a vakcinologická 

spoločnosť a Úrad  verejného  zdravotníctva  SR.  

       Fakultné konferencie ŠVOČ Fakulty verejného zdravotníctva SZU ako súčasť  

Univerzitných konferencií študentskej vedecko-odbornej činnosti.  

             Fórum verejného zdravotníctva, ktoré si buduje tradíciu  vo verejnom 

zdravotníctve  a pripravuje sa už 3. ročník tohto odborného podujatia na pôde MZ SR. 

Ďalšou významnou udalosťou  na fakulte bolo aj oživenie činnosti  

internetového časopisu Verejné zdravotníctvo a výmena redakčnej rady s novým 

predsedom prof. MUDr. Hegyim, DrSc.  
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Obnovila sa tak možnosť  publikovania nových poznatkov z oblasti verejného 

zdravotníctva pre našich zamestnancov, ako aj pre širokú verejno-zdravotnícku 

spoločnosť.  

 V úvodníku aktuálneho čísla som si dovolila v krátkosti zhrnúť podstatné, čo sa  

na Fakulte verejného zdravotníctva  udialo  v predchádzajúcom období a súčasne 

načrtnúť ďalšie úlohy, ciele a perspektívy. Predpokladám, že budeme pokračovať 

v nastúpenom trende a vysoko položenú latku  sa nám podarí ešte aj prekročiť. 

 

   Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD., MPH, mim. prof. 

                             Dekan FVZ SZU 


