
Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia: 

 

1. Špecializačný odbor Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public 

Health vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných 

analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, 

formulovať a koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy 

prevencie; aplikovať v praxi získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym 

zameraním na manažment zdravia, zdravotníckeho zariadenia a ekonomického 

zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva; projektovať a riešiť 

úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany zdravia pred 

žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť. 

2. Dĺžka špecializačného štúdia je tri roky.  

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

v študijných odboroch sestra, verejný zdravotník. 

 

Podmienky prijímania uchádzačov na štúdium špecializovaných pracovných       

                    činností 

 

1. Podmienkou pre zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Odborník 

na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health (ďalej len „špecializačné 

štúdium“) je splnenie  odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností 

sestra, verejný zdravotník a v zmysle ustanovení  Nariadenia vlády SR 296/2010 Z.z. o 

odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania 

zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných 

pracovných činností v znení neskorších predpisov; 

2. Uchádzač bude zaradený do špecializačného štúdia na základe písomnej žiadosti 

o zaradenie do špecializačného štúdia, preukázania dosiahnutého vzdelania overenými 

dokladmi
1
 (diplom o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa v príslušnom 

zdravotníckom povolaní), čestným prehlásením, že uchádzač nie je študentom 

špecializačného štúdia na inej vzdelávacej ustanovizni. 

                                      
1
 Občan Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine  

   a cudzinec predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní  
   získanom v cudzine v zmysle zák. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 35 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení 
neskorších  
   predpisov. 



3. Podmienkou pre zaradenie a prijatie uchádzača do špecializačného štúdia je, že uchádzač 

je zdravotnícky pracovník, minimálna trojročná prax v zdravotníctve od ukončenia II. 

stupňa vysokoškolského štúdia a uzavretý pracovný pomer v systéme poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a v ochrane zdravia ľudí so subjektom, ktorý pôsobí v oblasti 

zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, alebo sa podieľa na ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia, alebo uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej 

starostlivosti, alebo prípadne vlastníctvo licencie alebo povolenia na prevádzkovanie 

samostatnej činnosti
2
. Nevyhnutnou podmienkou je schopnosť komunikovať 

v slovenskom jazyku.  

4. Uchádzač sa stane poslucháčom špecializačného štúdia po zaradení do odboru a po 

podpise Zmluvy o realizácii špecializačného štúdia a dostane doklady o ďalšom vzdelaní 

(Index odbornosti, Záznamník výkonov logbook). 

 

                                      
2
  Do špecializačného štúdia sa ako odborná zdravotnícka prax nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej 

dovolenky    
   a rodičovskej dovolenky a pracovného voľna bez  náhrady mzdy. Do špecializačného štúdia sa občanovi SR alebo  cudzincovi  
   započítava aj odborná zdravotnícka prax vykonaná v zahraničí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému  
   špecializačnému študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej 
praxe  
   vykonanej v zahraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu s  
   úradne overeným prekladom do štátneho jazyka (v znení neskorších predpisov).  


