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Špecializačné štúdium 

Zdravotnícky manažment a financovanie 
 

 

Fakulta verejného zdravotníctva 
Katedra manažmentu a ekonomiky zdravotníctva 

Limbová 12, 833 03 Bratislava 37 

 
Vedúci katedry: 
doc. Ing. Nadežda Jankelová, PhD 

e-mail:  nadezda.jankelova@szu.sk 

Kontaktná osoba 

Mgr. Miroslava Seňavová 
e-mail:  miroslava.senavova@szu.sk; telefón: 02/59370257, miestnosť: B-316 

 

 

Informácie pre záujemcov o špecializačné štúdium 
Zdravotnícky manažment a financovanie 

 
Zdravotnícky manažment a financovanie je špecializačný odbor, ktorý je zameraný na 

riadenie  v oblasti poskytovania a  financovania  zdravotnej starostlivosti v rôznych typoch 

zdravotníckych organizácií a úradoch verejného zdravotníctva. Podľa nariadenia vlády SR 
379/2015 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností sú záujemcovia o štúdium povinní požiadať o zaradenie 

do špecializačného štúdia. 
Špecializačné štúdium trvá najmenej jeden rok. 

 

 

Podmienky na zaradenie do špecializačného štúdia 

     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe   v študijnom 
odbore všeobecné lekárstvo 

     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v  doktorskom študijnom  programe v študijnom 

odbore  zubné  lekárstvo  alebo  vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  v doktorskom 

študijnom programe  v študijnom odbore  stomatológia  a špecializácia v špecializačnom 

odbore stomatológia 

     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 

odbore: 

a)  farmácia, 

b)  ošetrovateľstvo, 
c)  laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo 

d)  fyzioterapia 

     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore    logopédia,    psychológia    alebo    liečebná     pedagogika     a jednoročná    prax 

v zdravotníckych zariadeniach alebo na úradoch verejného zdravotníctva alebo 

     vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom 
odbore biológia v skupine študijných odborov prírodné vedy 

alebo vysokoškolské  vzdelanie  druhého  stupňa  v   inžinierskom  študijnom  programe v 

študijnom odbore chémia, biochémia, biológia alebo fyzika v skupine študijných odborov 

prírodné vedy 
a jednoročná prax v zdravotníckych zariadeniach alebo na úradoch verejného zdravotníctva
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Ďalšie informácie: 

     žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia je k dispozícii na stiahnutie na webovej 

stránke  www.szu.sk pod sekciou Organizačno-metodický odbor v časti Dokumenty na 

stiahnutie 

     každý uchádzač priloží k žiadosti o zaradenie notársky overenú kópiu diplomu o získaní 

vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, xerokópie špecializačných diplo mov, kópiu 

dokladu o registrácii, špecializačný index, záznamník výkonov 
Špecializačný  index  a záznamník  výkonov  („Logbook“)  si  môžete  objednať  zakúpiť  na 
telefónnom čísle 02/59370111. 
Zaradenie do špecializačného štúdia prebieha vždy k 1.2. alebo k 1.10. kalendárneho roka. 

 

 

Poplatok za štúdium je 600,- EUR 
 

 

Organizácia štúdia 
Štúdium trvá 1 rok. Pozostáva zo 4 týždňov kontaktného štúdia/dištančného štúdia v pomere 2:3 
(2 dni kontaktného štúdia, zvyšok dištančná forma) 

 

 

1. modul – Manažment 
2. modul – Ekonomika a financovanie zdravotníctva 

3. modul – Zdravotnícke právo 
4. modul – Prevencia 

 

 

Prednášajúci si môže určiť podmienky hodnotenia a ukončenia modulu. 

Štúdium sa končí skúškou, ktorá sa skladá zo záverečného testu a obhajoby záverečnej práce 
pred skúšobnou komisiou, ktorej zloženie navrhuje dekan fakulty. 
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