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Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na 
výkon špecializovaných pracovných činnosti  
 
Rozsah teoretických vedomostí     

1. informačné zdroje vo verejnom zdravotníctve (praktické využitie epidemiologických 
metód, demografických údajov a údajov zo zdravotnej štatistiky pre potreby 
rozhodovacích procesov v riadení verejného zdravotníctva),     

2. podpora zdravia a ochrana zdravia (environmentálne zdravie, zdravie pri práci, sociálne 
prostredie a zdravie, starostlivosť o zdravú výživu populácie),     

3. prevencia vybraných skupín ochorení (primárna prevencia a sekundárna prevencia 
infekčných ochorení a chronických ochorení spojená s poznatkami a metódami 
epidemiológie),     

4. komunitná medicína (medicína vybraných skupín obyvateľstva - deti, seniori, rómska 
populácia, bezdomovci),     

5. behaviorálne vedy v manažmente vo verejnom zdravotníctve (manažérska psychológia, 
sociológia a etika),     

6. právo (základy práva, zdravotnícke právo, právo v manažmente),     
7. manažment (základy manažmentu, manažment zdravotníckych zariadení, manažérske 

zručnosti),     
8. ekonomika zdravotníctva, zdravotníckych zariadení, zdravotné poisťovníctvo,     
9. zdravotná politika (teoretické základy, slovenská zdravotná politika),     
10. zdravotná politika v krajinách Európskej únie (verejné zdravotníctvo, organizácia 

poskytovania zdravotnej starostlivosti), zdravotná politika svetovej zdravotníckej 
organizácie,     

11. E-Health.      
 

  



Rozsah praktických zručností a skúseností      
 

Minimálny počet výkonov      
Počas štúdia vypracuje študujúci okrem záverečnej práce  v treťom roku štúdia , minimálne 
jeden projekt a jednu prípadovú štúdiu z vybraného odboru z oblasti epidemiológie, prevencie 
chorôb a podpory zdravia, komunitnej medicíny, manažmentu a zdravotnej politiky.      
Ročník Výkon  Typ výkonu 

1.  Kritické zhodnotenie publikovanej prípadovej štúdie Prípadová štúdia 
2.  Vypracovanie  

Hodnotenia dopadov na verejné zdravie 
Projekt 
 

3.  Písomná práca Záverečná práca 
 
 
Praktické skúsenosti     
1. interpretácia a aplikácia výskumných ekonomických metód a techník vo verejnom 

zdravotníctve,     
2. analýza aktuálnych prípadov z pohľadu ekonomiky verejného zdravotníctva,     
3. hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva,     
4. aplikácia teórií manažmentu do reálnych situácií v systéme zdravotnej starostlivosti a 

verejného zdravotníctva,     
5. aplikácia teoretických vedomostí z oblasti finančného manažmentu do praktických 

problémov manažmentu v sektore zdravotnej starostlivosti a verejného zdravotníctva,     
6. aplikácia manažérskych nástrojov a metód,     
7. aplikácia vedomostí efektívnej tímovej spolupráce a komunikačných zručností pri riešení      

problémov a pri dosahovaní špecifických cieľov. 


