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1. Prehľad manažmentu v zdravotníctve  
a. verejná správa na úseku zdravotníctva 

b. zdravotnícke zariadenia  

c. zdravotnícke povolania  

d. zdravotné poistenie  

 

2. Zdravotnícky manažér  
a. manažérske roly zdravotníckeho manažéra  

b. osobnostné vlastnosti zdravotníckeho manažéra  

c. manažérske schopnosti pri plnení verejnoprávnej funkcie  

d. činnosti manažérov verejného zdravotníctva  

 

3. Manažment – teória, veda a prax  

a. podstata manažmentu  

b. významy pojmu manažment  

c. historický vývoj manažmentu  

d. základné školy manažmentu  

 

4. Manažérske rozhodovanie  

a. podstata rozhodovania  

b. základné predpoklady rozhodovania  

c. fázy rozhodovacieho procesu  

d. základné metódy rozhodovacieho procesu  

 

5. Plánovanie v manažmente  
a. podstata plánovania  

b. systém podnikových/organizačných plánov 

c. sústava podnikových/organizačných plánov  

 

6. Strategické plánovanie  
a. definovania poslania organizácie  

b. skúmanie externého a interného prostredia  

c. formulácia dlhodobých cieľov a hlavných stratégií  

d. implementácia stratégie a jej kontrola  

 

7. Organizovanie v manažmente  
a. význam pojmu organizácia  

b. poslanie a obsha organizovania ako funkcie manažmentu  

c. podstata a poslanie organizačnej štruktúry riadenia organizácie/podniku 

d. organizačná diferenciácia a integrácia činností  

 

8. Vedenie v manažmente  
a. podstata a obsha vedenia ľudí  

b. štýly vedenia ľudí 
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9. Komunikácia v manažmente  

a. význam, funkcie a druhy komunikácie  

b. podstata procesu komunikácie  

c. interpersonálna komunikácia  

d. úloha spätnej väzby v procese komunikácie  

e. komunikačné prekážky a zdokonaľovanie komunikačného procesu  

 

10. Kontrola v manažmente  
a. podstata kontroly  

b. funkcie kontroly  

c. druhy kontroly  

d. fázy kontrolného systému  

e. moderné ponímanie kontroly  

 

11. Riadenie kvality služieb v zdravotníctve – časť 1  

a. poznatky o vývoji kvality  

b. pojem kvalita  

c. kvalita služieb  

d. orientácia na zákazníkov v službách  

 

12. Riadenie kvality služieb v zdravotníctve – časť 2 

a. vybrané prístupy k riadeniu kvality  

b. medzinárodné systémové modely kvality v zdravotníctve  

c. model zlepšovania kvality služieb  

d. zdravotníctvo z hľadicka riadenia kvality 

 

13. Motivácia v manažmente  

a. vymedzenie pojmu motivácia  

b. klasifikácia motivačných teórií  

 

14. Riadenie ľudských zdrojov 

a. podstata a význam zabezpečenia a udržiavania personálu  

b. manažérske činnosti v oblasti personálneho zabezpečovania  

c. popis manažérskych činností v oblasti udržiavania personálu  

 

15. Manažéri ako nositelia manažmentu 

a. zručnosti a vlastnosti manažérov  

b. manažérske roly  

c. manažérska etika  

 

16. Základné prvky podnikateľského plánu  
a. zmysel zostavovania podnikateľského plánu  

b. základné časti podnikateľkého plánu  

c. uviesť príklad modelového podnikateľského plánu zo zdravotníctva  

      

17. SWOT analýza  
a. definícia  

b. význam SWOT  

c. uviesť konkrétny príklad SWOT analýzy  
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18. Personálny pohovor – interview  

a. príprava na pohovor  

b. štruktúra pohovoru – základné fázy   

 

19. Finančné výkazy v manažmente  

a. prehľad peňažných tokov  

b. súvaha  

c. výkaz ziskov a strát  

 

20. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2 1  – 2 14 na  seku verejného 
zdravotníctva 

a. verejné zdravotníctvoa prevencia  

b. opatrenia a aktualizácie národných programov  

 

21. Zákon 355 2  7 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

a. základné časti zákona  

b. základné pojmy - verejné zdravotníctvo, verejné zdravie, determinanty zdravia, 

pracovné podmienky, zdravé životné podmienky, zdravotný dohľad, prenosné 

ochorenie, epidémia, pandémia, zdravá výživa, riziková práca, expozícia, 

zamestnanec, ohrozenie verejného zdravia 

c. orgány verejného zdravotníctva  

 

22.  rad verejného zdravotníctva podľa zákona 355 2  7 o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho  lohy 

a. paragraf 5, odsek (1), (2), (3), (4) 

 

23. Základné zákony v oblasti verejného zdravotníctva, základné zloženie a význam 

pre oblasť verejného zdravotníctva  

(zdroj: 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Aplatn

e-&Itemid=59, Platné právne predpisy)    

 

24. Programy podporuj ce zdravie –  VZ SR  

a. Národné programy a programy na základe údajov ÚVZ SR  

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=109&Itemid=34  

 

25. Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 1  

a. politika zdravia v európskom regióne  

b. cieľ  

c. stratégia  

d. prioritné oblasti  

 

26. Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 2 

a. chronické ochorenia  

b. infekčné ochorenia  

 

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Aplatne-&Itemid=59
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=161%3Aplatne-&Itemid=59
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=34
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=109&Itemid=34
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27. Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 3 

a. prostredie a zdravie  

b. tabak a lakohol  

c. zdravotná starostlivosť  

 

28. Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 4 

a. kontrola kvality a efektivity v zdravotníctve  

b. zdravotné poistenie a financovanie  

c. lieková politika  

 

29. Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 5 

a. informačný systém zdravotníctva  

b. E-HEALTH definícia a súčasný stav: http://www.health.gov.sk/?vseobecne-

informacie-o-ehealth, http://www.ezdravotnictvo.sk/Pages/default.aspx   

  

30.  Koncepcia štátnej politiky zdravia – časť 6 

a. veda a výskum  

b. granting – KEGA, VEGA, ERC, APVV   

c. nadrezortná zodpovednosť za zdravie a spolupráca  
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Odpor čaná literat ura: 

 

ZÁKONY:      

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov    

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve   

 

INTERNETOVÉ ZDROJE:  

www.uvzsr.sk  

www.health.gov.sk 

www.ezdravotnictvo.sk  

www.podnikajte.sk  

http://www.graduate.sk/files/31-file-zaklady-manazmentupdf/  

http://www.health.gov.sk/Clanok?sprava-o-stave-zdravotnictva-na-slovensku 

https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/ 

https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/ 

http://www.apvv.sk 

http://erc.europa.eu/funding-and-grants  

    

KNIHY:  

Jakušová Viera: Základy zdravotníckeho manažmentu. OSVETA 2010, www.vydosveta.sk  

 

Prednáškové materiály:  

Manažment v zdravotníctve 

Štátna politika zdravia 

Granting a výskum 

Lieková politika 

Právo/Legislatíva vo verejnom zdravotníctve  
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http://www.uvzsr.sk/docs/leg/124_2006.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/leg/124_2006.pdf
http://www.uvzsr.sk/docs/leg/131_2010.pdf
http://www.uvzsr.sk/
http://www.health.gov.sk/
http://www.ezdravotnictvo.sk/
http://www.podnikajte.sk/
http://www.graduate.sk/files/31-file-zaklady-manazmentupdf/
http://www.health.gov.sk/Clanok?sprava-o-stave-zdravotnictva-na-slovensku
https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/
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