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OTÁZKY NA TEORETICKÚ ČASŤ RIGORÓZNEJ SKÚŠKY ZO ŠTUDIJNÉHO 

ODBORU VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO 

 

I. Prostredie a zdravie 

1. Voda a ovzdušie. Globálne oteplenie – jeho príčiny a dopady na zdravie obyvateľov. 

2. Pôda a zdravie. Odpady a ochrana zdravia obyvateľov a pracovníkov. 

3. Hluk, vibrácie a tepelno – vlhkostná mikroklíma. 

4. Ionizujúce a neionizujúce žiarenie. Lasery. 

5. Chemické faktory, aerosóly a prach – ich špecifické riziká pre zdravie. 

6. Biologické faktory v životnom a pracovnom prostredí. 

7. Zdravotnícke zariadenia. 

8. Výživa a zdravie jednotlivých vekových skupín. Spoločné stravovanie a zdravie. 

9. Zdravie detí a mládeže. Predškolské a školské zariadenia. Hygiena pedagogického 

procesu a jej aplikácia v praxi. 

10. Ochrana a podpora zdravia populačných skupín. Požiadavky na bývanie z hľadiska 

ochrany zdravia populačných skupín. Rekreácia a voľný čas. 

11. Zdravie pri práci a preventívne pracovné lekárstvo. Choroby z povolania. Služby 

zdravia pri práci. 

12. Environmentálne a profesionálne expozície a ochorenia respiračného systému. 

13. Environmentálne a profesionálne expozície a poškodenia zdravia po inhalácii plynov. 

14. Environmentálne a profesionálne expozície a otravy toxickými kovmi. 

 

II. Epidemiológia 

1. Tropické infekcie. 

2. Znížená fyzická aktivita a jej dôsledky pre zdravie jednotlivca a populácie. 

3. Alkohol, mäkké a tvrdé drogy a ich vplyv na zdravie jednotlivca a populačných 

skupín. 

4. Psychosociálne rizikové faktory pre zdravie jednotlivca a populačných skupín. 

5. Diabetes mellitus a jeho dôsledky pre zdravie populačných skupín. 

6. Kardiovaskulárne ochorenia a ich dôsledky pre zdravie populačných skupín. 

7. Onkologické ochorenia. 

8. Chronické respiračné ochorenia. 

9. Úrazy. 

10. Osteoporóza a iné ochorenia pohybového aparátu. 

11. Environmentálne rizikové faktory. 

12. Neprenosné ochorenia tráviaceho systému (vred žalúdka, dyspepsia a pod.) 

13. Infekcie prenášané potravinami. 

14. Pohlavne prenosné ochorenia. 

15. Črevné infekcie a parazity. 

16. Respiračné infekcie. 

17. Krvné infekcie. 

18. Infekcie kože a slizníc. 


