Profil absolventa študijného programu verejné zdravotníctvo
2. stupeň (magisterský)

Všeobecná charakteristika profilu absolventa:
Absolventi sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje teóriu s
vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb
verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
Program štúdia je zameraný na získanie vedomostí a praktických schopností, ktoré sú
potrebné pri práci vo verejnom i súkromnom sektore v oblasti podpory zdravia a prevencie
tropických infekčných chorôb s uplatnením pri plánovaní činností s dopadom na zdravie,
zdravotníckej administratíve, výkone zdravotného dozoru doma i v zahraničí, expertíznej
činnosti, analýzach zdravotného stavu populácie a príčin jeho zmien, poradenstve, vzdelávaní a
výskume.

Výstupné štandardy vedomostí absolventa
Pre kvalifikované vykonávanie odborných činností absolvent musí mať široký odborný
profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním. Byť dostatočne adaptabilný aj
v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný transformovať získané vedomosti a schopnosti
do profesionálnych postojov a činností. Schopný pracovať samostatne aj v multidisciplinárnom
tíme. Sústavne sa vzdelávať, cieľavedome, rozhodne konať v súlade s právnymi predpismi.
Po úspešnom zvládnutí magisterského štúdia odboru verejné zdravotníctvo disponuje
teoreticko–praktickým potencionálom. Pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach
riadenia, nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci výskumu vo verejnom
zdravotníctve Magister musí ovládať:
• odbornú terminológiu a kategórie vedných disciplín, ktoré tvoria obsah odboru,
• princípy multikultúrneho zdravia,
• metódy a postupy pri výskume
• teoretické východiská humanitných vedných disciplín so zameraním na verejné
zdravotníctvo
• ovládať základné právne predpisy, súvisiace s jeho pracovnou činnosťou,
• mať primeranú znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom so schopnosťou štúdia
cudzojazyčnej odbornej literatúry a základnej odbornej komunikácie,
• mať schopnosť zodpovedať za bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy na
pracovisku a poznať opatrenia ochrany a zlepšovania životného prostredia,
• ovládať základy štatistiky a informačných technológií,
• ovláda proces manažmentu vo verejnom zdravotníctve
• ovláda základy manažmentu kvality,
• ovláda zásady manažmentu ľudských zdrojov a marketingovej koncepcie,
• ovláda systém výchovy a vzdelávania dospelých,
• ovláda základy manažmentu financií a zdravotníckej ekonomiky.

Výstupné štandardy zručností absolventa
Absolvent magisterského stupňa manažuje prácu na úseku verejného zdravotníctva na všetkých
úrovniach. Plánuje, organizuje a participuje na projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva.
Výstupné štandardy kvality osobnosti
Absolvent tohto študijného odboru by mal pre úspešné absolvovanie štúdia spĺňať
výstupné štandardy kvality osobnosti, ktoré sú dôležitým znakom kvality odborníka.
Charakteristickým znakom osobnosti absolventa je jeho morálno-etický a holistický prístup
vychádzajúci z lásky k človeku a snahy pomáhať mu. Absolvent má byť schopný pochopiť
pacienta v najnáročnejších životných situáciách a pomáhať mu riešiť jeho problémy, prejaviť mu
úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu. Absolvent má brať ohľad na osobnosť pacienta,
jeho spôsob vnímania zdravia, stavu choroby a postihnutia, jeho prežívanie a správanie sa pod
vplyvom zmien zdravotného stavu a získať ho pre spoluprácu.
K najdôležitejším žiaducim črtám osobnosti absolventa na oboch úrovniach štúdia patria tieto
schopnosti:
• samostatne a kreatívne myslieť,
• racionálne rozhodovať a pohotovo reagovať,
• flexibilne vykonávať zmeny a byť zodpovedný,
• cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,
• empatie a asertivity,
• aplikovať a využívať získané vedomosti a schopnosti v praxi,
• tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy,
• riadiť tím a pracovať v multidisciplinárnom tíme,
• schopnosť manažovať zdravotnícke služby,
• schopnosť participovať na manažovaní financií,
• schopnosť manažovať ľudské zdroje,
• schopnosť efektívneho manažmentu informácií,
• získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
• byť schopný prezentovať výsledky práce na odborných podujatiach,
• rozvíjať vlastnú osobnosť, vzdelávať sa a byť schopný vzdelávať iných,
• zaujímať sa o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, účasťou na odborných
podujatiach a podieľať sa na profesionálnom rozvoji tvorivou činnosťou.

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa v praxi
Absolvent - magister - študijného odboru sa uplatní v zdravotníckych humanitárnych
zboroch SR v zahraničí, nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach v tropických
oblastiach, ako manažér zdravotníckych služieb v humanitárnych projektoch v 3. svete,
výskumných ústavoch so zameraním na: hromadne sa vyskytujúce tropické choroby, životné
prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie, tropické choroby, poradne
zdravia - podpora zdravého životného štýlu, neštátne organizácie - projekty podpory zdravia,
intervenčné programy, štátna správa: ministerstvá a odbory zdravotníctva, životného prostredia,
samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie,
preventívne programy.
Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore: verejné
zdravotníctvo – magister. a tým odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania - verejný
zdravotník. Udeľuje sa mu akademický titul: magister – Mgr.

