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Manažment  v ošetrovateľstve a ošetrovateľskom procese 

 
1.  Základy manažmentu – definície, teoretické prístupy k manažmentu. Školy manažmentu           

 charakteristika, typológia zdravotníckych inštitúcií a miesto manažmentu 

 v ošetrovateľstve v jednotlivých typoch poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. 

 

2.  Manažéri ošetrovateľstva na jednotlivých stupňoch riadenia - klasifikácia 

 a charakteristika. Právomoci a zodpovednosti sestry manažérky na národnej, regionálnej 

 a miestnej úrovni riadenia.  

 

3.  Motivácia v manažmente ošetrovateľstva, (výklad pojmov, pracovná motivácia. 

 Klasifikácia teórií motivácie. Teórie potrieb – komplexná charakteristika a analýza podľa 

 predstaviteľov. 

 

4.  Teórie motivačného procesu– komplexná charakteristika a analýza podľa predstaviteľov. 

 

5.  Činnosti manažérov ošetrovateľstva. Princípy manažérskych činností. Manažment služieb.  

 

6.  Teória manažérskych funkcií v ošetrovateľstve (charakteristika a obsah jednotlivých 

 funkcií, rozdelenie a charakteristika podľa autorov). 

 

7.  Manažment financií v ošetrovateľstve (charakteristika procesu, pracovné činnosti sestry 

 manažérky v oblasti manažmentu financií) Finančný rozbor činnosti organizácie (majetok 

 a zdroje krytia majetku, náklady, výnosy). 

 

8.  Uplatňovanie funkcie organizovania v manažmente ošetrovateľstva. Organizačné 

 štruktúry a organizačná kultúra.  

 

9.  Rozhodovanie a rozhodovací proces v manažmente ošetrovateľstva (definícia, fázy, prvky, 

 predpoklady, formy, metódy rozhodovania). Spolupráca zdravotníckych pracovníkov 

 s klientom pri  rozhodovaní. Práva pacientov  a rozhodovanie sa pacienta. 

 

10.  Manažment kvality – charakteristika pojmu kvalita. Prístupy k riadeniu kvality 

 u poskytovateľov zdravotníckych služieb. Modely kvality, medzinárodné systémové 

 modely kvality. Súbor noriem kvality ISO radu 9000.  Indikátory kvality.    

                                                              

11.  Manažment ľudských zdrojov v ošetrovateľstve, jeho hlavné úlohy , funkcie, ciele. 

 Personálne plánovanie a personálny plán.  Získavanie zamestnancov – personálny 

 marketing. Metódy získavania zamestnancov. Kritériá a metódy výberu zamestnancov. 

 Prijímanie zamestnancov a ich adaptácia. Manažérska kariéra – kariérny rast. 

 

12.  Roly sestry manažérky ošetrovateľstva (charakteristika, rozdelenie, popis). Nároky na 

 sestru manažérku v jednotlivých manažérskych roliach. 

 



13.  Schopnosti sestry manažérky (klasifikácia, charakteristika schopností). Riešenie 

 konfliktov, tradičný, moderný pohľad, zdroje konfliktov, stratégie riešenia konfliktov. 

 

14.  Uplatňovanie funkcie prognózovania a  plánovania v manažmente ošetrovateľstva. 

 Podstata plánovania, typy plánov, prvky plánovania, etapy plánovania a metódy  

 plánovania. Podnikateľský plán a jeho význam v manažmente ošetrovateľstva (definícia, 

 funkcie, základná štruktúra, charakteristika základných  časti štruktúry plánu). 

 

15.  Manažment zmeny v ošetrovateľstva a funkcie sestry v manažmente zmeny. Proces 

 zmeny, fázy a stratégie zmeny. Odpor k zmene. 

 

16.  Vzdelávanie zamestnancov a kariérny rast. Zabezpečenie a hodnotenie a vzdelávanie 

 zamestnancov v zdravotníctve  podľa súčasne platnej legislatívy. 

 

17.  Uplatňovanie funkcie kontroly v manažmente ošetrovateľstva. Typy kontroly na j

 jednotlivých stupňoch riadenia. Komunikácia ako manažérska funkcia. Formy a spôsoby 

 komunikácie sestry manažérky. 

 

18.  Vplyvy vonkajšieho prostredia na zdravotníctvo (ekonomické, politické, sociálne, 

 legislatívne, ekologické, etické) so zameraním na vplyv zákonov na ošetrovateľskú prax.     

 

19.  Vnútorné prostredie zdravotníckych zariadení - význam zložiek     vnútorného prostredia 

 v ošetrovateľstve, vzťahy medzi zložkami vnútorného prostredia.  

 

20.  Hodnotenie pracovníkov. Kritériá hodnotenia a metódy hodnotenia. Sebahodnotenie, 

 hodnotenie nadriadeným.  Hodnotiaci rozhovor. Riadenie výkonnosti.  

 

21.  Štandardy v manažmente ošetrovateľstva. Klasifikácia štandardov, metodika tvorby 

 štandardov. Teória a prax auditu. Meranie spokojnosti – focus groups.  

 

22.  Manažment informácií v ošetrovateľstve. Informačný systém v organizácii, informačné 

 systémy na podporu rozhodovania sestry manažérky. Význam výpočtovej techniky 

 a informačných technológií v manažmente ošetrovateľstva.  

 

23.  Strategický manažment z pohľadu sestry manažérky. Charakteristika typov stratégií 

 a taktík. Metódy strategickej analýzy prostredia - analýza SWOT. 

 

24.  Uplatňovanie funkcie vedenia v manažmente ošetrovateľstva. Vedenie pracovníkov, 

 základné štýly vedenia v ošetrovateľstve. Teória manažérskej mriežky.  

 

25.  Komunikácia - ako nástroj  riadenia  - princípy efektívnej komunikácie. Komunikačné 

 zručnosti sestry manažérky na  rôznych stupňoch riadenia. Špecifiká verbálne a 

 neverbálne komunikácie sestry manažérky. 

 

26.  Zdravotné poistenie v SR - pojem a druhy zdravotného poistenia. Charakteristika 

 a princípy verejného zdravotného poistenia. Finančné toky v zdravotníctve (zdravotné 

 poisťovne, štát, zdravotnícke zariadenia).Systém úhrady výkonov za poskytovanie 

 zdravotnej starostlivosti (kapitácia, priame platby atď.). 

 

27.  Manažment financií v zdravotníctve . Systém a náplň manažmentu financií – náklady, 

 výnosy, hospodársky výsledok, zisk, rozpočet, výkaz peňažných tokov, súvaha.. 

 



28.  Medzinárodné aktivity a programy podmieňujúce vznik a rozvoj manažmentu 

 v ošetrovateľstve. Faktory – determinanty manažmentu v ošetrovateľstva na Slovensku. 

 Analýza legislatívnych noriem platných pre manažment v ošetrovateľstve v SR. 

 

29.  Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a súvisiacich služieb. Zákon NR SR č.576/2004 Z. 

 z. v znení ďalších novelizácií. 

 

30.  Otázka zamestnávania v zdravotníctve – pracovno právne vzťahy a ich legislatívny základ. 

 Klasifikácia pracovných vzťahov, systém odmeňovania zamestnancov. Zložky 

 odmeňovania, zamestnanecké výhody, faktory odmeňovania. 

 

 


