
 

 

 
Health Management Academy prináša, v spolupráci so Semmelweis University Budapest, pe 
záujemcov v školskom roku 2022/2024 opätovne akreditovaný program:  

 

  Master of Science in Healthcare Management (MSc.) 

 
Študijný program je určený vrcholovým manažérom pôsobiacim v sektore zdravotníctva alebo 
tým, ktorí majú záujem venovať sa profesionálne tejto problematike.  
 
Absolventi študijného programu splnia vyhláškou MZ SR požadované podmienky pre výkon 
funkcie manažéra v zdravotníctve (preukázanie absolvovania manažérskeho vzdelávania). 
 

Podmienky prijatia na študijný program: 

• absolvovanie vysokoškolského štúdia II. stupňa a  minimálne 2 roky praxe 

• podrobné informácie o podmienkach štúdia, požadovaných dokladoch a procese prijatia 
budú zasielané uchádzačom o štúdium individuálne po zaslaní prihlášky na štúdium 

 

Časový rozsah študijného program: 

• študijný program trvá 2 roky. Začína prvým semestrom v októbri 2022 a končí záverečnou 
skúškou v júni 2024 
 

• program má 120 kreditov 

• štúdium je rozdelené nasledovne: 

o študijné / kontaktné 4 semestre :   I. semester:  október 2022 - január 2023 

  II. semester:  február 2023 - máj 2023 

 III. semester:  október 2023 - január 2024 

 IV. semester:  február 2024 - apríl  2024 

o odovzdanie záverečnej práce:  máj 2024 

o záverečná skúška:    jún 2024 

Informácie o programe  
Master of Science  

in Healthcare Management 



 
 
 

Obsah študijného program : 

 I. ročník: 

 I. semester:  Analýza systémov v zdravotníctve 

  Základy ekonomiky zdravotníctva 

  Financie – účtovníctvo 

  Základy manažmentu 

 II. semester: Epidemiológia a štatistika v zdravotníctve 

  Právne poznatky v zdravotníctve 

  Správanie v zdravotníctve 

  Kontroling a rámcové plánovanie 

  Financovanie zdravotníctva a rozvoj systému zdravotníctva 

                        Manažérsky projekt I. 

  II. ročník: 

 III. semester Manažment ľudských zdrojov, pracovné právo 

  Manažérske zručnosti a nástroje 

  Informatika v zdravotníctve 

  Manažment kvality v zdravotníctve 

  Diplomový seminár 

  Manažérsky projekt II. 

 IV. semester Teória rozhodovania  

  Etické otázky manažmentu v zdravotníctve 

  Zdravotníctvo s pohľadu členstva v Únii 

  Riadenie zdravotníckych organizácii 

  Politika zdravotníctva 

  Voliteľný predmet (Lieková politika/ Marketing a komunikácia) 

  Diplomový seminár 

                        Manažérsky projekt III. 

 

           Záverečná skúška:  prezentácia a obhajoba záverečnej práce.  

 

  Po úspešnom absolvovaní štúdia a záverečnej skúšky absolventi získajú titul  

      

     Master of Science in Healthcare Management (MSc.) 

 

 

 

 


