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OŠETROVATEĽSTVO – MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

 

POVINNE VOLITEĽNÝ MODUL  2:  MANAŽMENT V ZDRAVOTNÍCTVE 

 

1.   Teoretické východiská súčasného manažmentu. 

2.   Osobitosti zdravotníctva ako nevýrobného odvetvia národnej ekonomiky.  

3.   Vnútorné prostredie a vplyvy vonkajšieho prostredia na činnosť v zdravotníckej organizácii. 

4.   Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.  

5.   Uplatnenie základných manažérskych funkcií v práci zdravotníckeho manažéra. 

6.   Strategický manažment v podmienkach zdravotníckej organizácie. 

7.   Manažment zmeny v zdravotníctve. Zdravotnícke reformy od roku 1990.  

8.   Manažment tímov v zdravotníckej organizácií.  

9.   Teoretické východiská manažmentu kvality.  

10. Manažment kvality v zdravotníctve. 

11. Modely manažmentu kvality v zdravotníctve. 

12. ISO normy radu 9000. Systém manažérstva kvality v zdravotníckej organizácii.  

13. Ekonomika zdravotníckej organizácie. Majetok a zdroje krytia majetku. Náklady a výnosy.   

14. Manažment informácií. Informačné systémy v zdravotníctve.  

15. Základy a vývoj manažmentu ľudských zdrojov. Trh práce v zdravotníctve.    

16. Personálne činnosti a ľudské zdroje v zdravotníckej organizácií.   

17. Manažéri v zdravotníctve a ich pracovné činnosti. Manažment kariéry. 

18. Manažérska komunikácia v zdravotníckej organizácií. 

19. Organizácia práce na pracovisku s využitím techník riadenia času v zdravotníckej organizácii. 

20. Základná legislatíva v manažmente ľudských zdrojov a jej vplyv na zdravotnícku prax. 

21. Charakteristika systému zdravotnej starostlivosti na Slovensku. 

22. Charakteristika zdravotného poistenia, základné modely zdravotného poistenia. 

23. Zdravotné poistenie na Slovensku – legislatíva, práva a povinnosti poistencov v zdravotnom  

      poistení a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

24. Účastníci systému zdravotného poistenia, ich úlohy a vzájomné vzťahy. 

25. Solidarita v zdravotnom poistení a princíp prerozdeľovania poistného. 
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26. Úlohy zdravotnej poisťovne, nákup zdravotnej starostlivosti, zmluvné vzťahy. 

27. Kontrolné mechanizmy v systéme zdravotnej starostlivosti a v zdravotnom poistení. 

28. Postavenie a činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

29. Zdroje financovania zdravotnej starostlivosti v súčasnosti, ich štruktúra.   

30. Financovanie jednotlivých foriem poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

 

Študenti si losujú 2 otázky. 
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