
Jiřina Dudková 

MUDr. Jiřina Dudková (* 1. august 1933, Znojmo, Česká republika, † 8.9.2019) – slovenská 
hygienička pôsobiaca v odbore epidemiológie 

Životopis 
Narodila sa 1. augusta 1933 v Znojme a do svojich 5 rokov žila s rodičmi v pohraničnom 
juhomoravskom meste Mikulove. Na začiatku II. svetovej vojny po zabratí územia Nemcami sa rodina 
presťahovala do Ořechova u Brna. Základnú školu a meštianku absolvovala v Ořechove, po vojne 
navštevovala gymnáziá v Mikulove a v Znojme, kde v roku 1951 maturovala. Vysokoškolské štúdium 
na Lekárskej fakulte hygienickej Univerzity Karlovej v Prahe ukončila úspešne v roku 1957, kde v tom 
istom roku aj promovala. Po skočení štúdia nastúpila s manželom do zamestnania na OHS v Brezne, 
kde zastávala funkciu okresného hygienika až do územnej reorganizácie v roku 1960. Potom bola 
vymenovaná do funkcie vedúcej odboru epidemiológie OHS Banská Bystrica. Túto funkciu 
vykonávala do 1.12.1979, kedy na základe úspešného výsledku konkurzného konania prevzala funkciu 
vedúcej terénneho protiepidemického oddelenia na odbore epidemiológie KHS v Banskej Bystrici. 
Epidemiológii a zdravotníckej štatistike sa na tomto pracovisku (neskôr odbor epidemiológie ŠÚHE, 
ŠZÚ, ŠŠZÚ a nakoniec RÚVZ Banská Bystrica) venovala do konca roku 2000, teda ďalších 21 rokov. 
Od roku 2001 do roku 2004 pracovala na čiastočný úväzok na odbore informatiky a zdravotníckej 
štatistiky RÚVZ Banská Bystrica, kde ďalej pripravovala zdravotnícke ročenky okresov Banská 
Bystrica a Brezno. 

Vzdelanie 
1969   atestácia II. stupňa z epidemiológie  
1959   atestácia I. stupňa z hygieny a epidemiológie 
1951 - 1957 Lekárska fakulta, neskôr Lekárska fakulta hygienická Univerzity Karlovej Praha 
1950 - 1951 Gymnázium Znojmo 
1946 - 1949 Gymnázium Mikulov 
1945 - 1946 Gymnázium Znojmo 

Odborné vzdelávanie a absolvované školiace akcie: 
1986 Tematický kurz v epidemiológii a surveillance importovaných nákaz, Praha 
1985 Diskusné sústredenie v epidemiológii, Bratislava 
1984  Tematický kurz v epidemiológii a okrajových vedných odboroch, Bratislava 
1979 Tematický kurz o aktuálnych problémoch antropozoonóz, Praha 
1976 - 1978 Kvalifikačný kurz (cyklická príprava) pre riadiacich pracovníkov v zdravotníctve 
1976 Tematický kurz v epidemiológii a okrajových vedných odboroch, Bratislava 
1972 Kurz o aktuálnych problémoch epidemiológie, mikrobiológie a infektológie, Bratislava 
1970 Cyklický kurz o nových poznatkoch  epidemiológii a okrajových vedných odboroch,  
 Bratislava 
1969 Školiace miesto pred atestáciou II. stupňa z epidemiológie, Bratislava 
1968 Cyklický kurz o nových poznatkoch  epidemiológii a okrajových vedných odboroch,  
 Bratislava 
1966 Cyklický kurz o nových poznatkoch  epidemiológii, Bratislava 
1965 Kurz epidemiologie střevních a nosokomiálních nákaz, Praha 
1964 Odborné školenie veliteľov detekčných družstiev, Praha 
1963 Kurz o nových poznatkoch  epidemiológii a pomocných vedných odboroch pre vedúcich 
 protiepidemických odborov, Bratislava 



1961 Doškoľovací kurz pre lekárov a vysokoškolákov HES v štatistike hygieny a epidemiológie,  
 Trenčín 
1961 Školiace miesto v bakteriologickej diagnostike (u doc. Karolčeka), Bratislava 
1960 Odborné školenie pre okresných hygienikov, Praha 
1958 Kurz v epidemiologickej štatistike, Bratislava 

Pedagogická prax: 
Externe vyučovala od roku 1969 až do roku 1980 na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici, 
osvedčenie na vykonávanie pedagogickej činnosti získala skúškou z pedagogiky a psychológie na 
Krajskom pedagogickom ústave v Banskej Bystrici. 

Členstvo v odborných spoločnostiach a spoločenských organizáciách: 
Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně 
Československý červený kríž  - aktívne pracovala ako členka zdravotníckej komisie OV - ČSČK 
Zväz ochrancov prírody - tajomníčka okresnej organizácie 

Ocenenia 
2012 Pamätná medaila k 60. výročiu prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti 
2002 Pamätná medaila k 50. výročiu prijatia zákona o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti 
1988 Pamätná medaila NsP Banská Bystrica 
1983 Plaketa za zásluhy o rozvoj okresu Banská Bystrica 
1983 Pamätná medaila NsP Banská Bystrica (1983) 
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V rokoch 1995 - 2004 zostavovala publikáciu Zdravotnícka ročenka okresov Banská Bystrica 
a Brezno vydávanú Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Banská Bystrica (predtým Štátny 
zdravotný ústav). 


