
 

 
 
 

 

Zoznam otázok na špecializačnú skúšku 

v špecializačnom štúdiu „Zdravotnícky manažment a financovanie“ 

 
1.   Základné koncepcie, pojmy a teórie týkajúce sa zdravotníckych systémov a zdravotníckych 

organizácií 

2.   Zdravotnícke reformy v Slovenskej republike a v zahraničí 

3.   Riadenie zdravotníckych systémov a organizácií: dohľad, financovanie a poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti 

4.   Dimenzie problematiky zdravotníctva – politická, ekonomická, etická. Etické otázky v riadení 

zdravotníctva 

5.   Právne aspekty zdravotníckej starostlivosti, právna zodpovednosť v zdravotníctve. Právne predpisy 

vzťahujúce sa na oblasť riadenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

6.   Cezhraničné poskytovanie zdravotnej starostlivosti (Smernica EÚ) 

7.   Oblasť poisťovníctva – verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie 

8.   Manažment zmeny a transformačné vedenie  

9.   Manažérske zručnosti, funkcie a roly. Štýly  vedenia ľudí. Manažment času 

10. Strategický manažment - SWOT analýza,  strategické plánovanie, riadenie zdrojov 

11. Riadenie ľudských zdrojov – plánovanie ľudských zdrojov, výber ľudí, motivácia, odmena, meranie 

a hodnotenie pracovného výkonu zamestnanca. Riešenie konfliktov, koučing. Základy tímovej 

spolupráce, riadenie tímov 

12. Trhový segment zdravotníctva, napríklad: sektor poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, sektor 

sociálnej starostlivosti, sektor verejného zdravotníctva, sektory horizontálne a prierezové ako sú 

sektor hospodárstva, životného prostredia a pod. 

13. Finančné výkazy zdravotníckych zariadení, zisky a straty, peňažné toky – cash flow, analýza 

finančných výkazov spoločnosti 

14. Riadenie nákladov a výnosov v zdravotníckych zariadeniach – náklady, klasifikácia nákladov, 

alokácia nákladov, nákladové strediská, výnosy, sledovanie spotreby zdrojov metódou ABC, faktory 

zmeny nákladov 

15. Rozpočtovanie zdravotníckych zariadení – väzby na úhradové systémy v zdravotníctve 

16. Ekonomika v zdravotníctve – kapitálová a majetková náročnosť zdravotníckych zariadení, finančná 

analýza a hodnotenie investícií 

17. Podnikateľský plán – obsah, význam, princípy tvorby 

18. Marketing v zdravotníctve, marketingový mix 4C, ciele marketingovej komunikácie zdravotníckeho 

zariadenia 

19. Kvalita v zdravotníckych zariadeniach – dimenzie, zložky, ukazovatele kvality, nástroje na 

zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, riadenie kvality a výkonov v zdravotníctve 

20. Zdravotnícke technológie: lieky a zdravotné pomôcky. Lieková politika. Zákon o lieku. Klinické 

skúšanie produktov/liekov na zdravotníckom pracovisku  

21. Bezpečnosť pacienta, hlásenie nežiaducich udalostí 

22. DRG – definícia, základné pojmy, porovnanie súčasného úhradového mechanizmu a  úhrad 

prostredníctvom DRG. Úhrada za poskytnutú ZS v systéme DRG – základné princípy, publikácie a 

systematiky v systéme DRG, predpokladané dopady DRG systému 

23. Krízový manažment v zdravotníctve 

24. Kvantitatívne metódy a techniky využívané v zdravotníckom manažmente a výskume 

25. Manažérska informatika: IT manažment v zdravotníctve  

26. Health technology assessment – komplexný pohľad na efektívnosť zdravotníckych technológií, 

jednotlivé metódy, rozhodovanie na základe HTA 
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