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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC/L6_St.II 

Študijný odbor:  
MANAŽMENT ZDRAVOTNÍCTVA 

 
  

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semestre spolu: 4 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Celkový čas kvalifikácie je: 1 200 hodín 
Celkový počet hodín riadeného vzdelávania: je 485 
 

Počet kreditov:  
 

120 

Povinnostou študenta je absolvovať päť povinných predmetov v celkovej hodnote 60 kreditov. Dalej je potrebné, 
aby študent absolvoval jeden z povinne voliteľných predmetov a to buď „Správu financií vo verejnom sektore“, 
alebo „Finančné rozhodovanie pre manažérov“. 
A pre úspešné ukončenie študijného programu a dosiahnutie celkového počtu 120 ECTS študent si vyberá ďalšie 
štyri až päť predmetov v celkovej hodnote minimálne 50 kreditov zo zoznamu voliteľných predmetov.                             

Podmieňujúce program:  
 
Študijný program: Obchodný a administratívny manažment 
 
Cieľ predmetu:  
Študijný program v Manažmente zdravotnej starostlivosti na úrovni 6 bolo vyvinuté tak, aby vyhovovalo 
požiadavkám RQF a vyhovovalo požiadavkám odvetvia pričom obsah predmetov reagovalo na súčasné potreby 
v rámci segmentu zdravotnej starostlivosti. 
Študijný program poskytuje kvalifikáciu a všeobecné manažérske schopnosti pre tých, ktorí plánujú alebo 
pracujú v zdravotníctve, s pridaním jednotiek, ktoré sú špecificky zamerané pre tých, ktorí pracujú vo verejnom 
sektore. Kvalifikácia poskytuje zručnosti a vedomosti, ktoré zodpovedajú potrebám manažérov na domácej ako 
aj na medzinárodnej úrovni. 
Poskytujeme flexibilnú cestu pre študentov, ktorí už dosiahli manažérsku kvalifikáciu na nižšej úrovni, a pre 
študentov, ktorí nemajú manažérsku kvalifikáciu, ale môžu mať kvalifikáciu v iných oblastiach. 
  
Náš kvalifikačný program je navrhnutý tak, aby poskytoval: 

- príležitosti pre študentov rozvíjať škálu vedomostí a zručností, osobných kvalít a postojov 
nevyhnutných pre úspešný výkon v pracovnom živote. 

MONDO INTERNATIONAL ACADEMY 
 

Mondo International Academy, 
s.r.o. 

Záhradnícka 60 
Bratislava 821 08 
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Stručná osnova predmetu:                                                                                                   ECTS (kredity) 
 Povinné predmety: 

- Medzinárodná politika zdravotnej starostlivosti 
                                                                                                  15 

- Správa kvality a poskytovania služieb 
                                                                                                  10 

- Manažment riadenia 
                                                                                                  15 

- Výskumný projekt 
                                                                                                  10 

- Vedenie a rozvoj riadenia 
                                                                                                  10 

Povinne voliteľné predmety: 
- Správa financií vo verejnom sektore 

                                                                                                 10 
- Finančné rozhodovanie pre manažérov 

                                                                                                 10 
Voliteľné predmety: 

- Manažment rizík 
                                                                                                 10 

- Projektový manažment 
                                                                                                 15 

- Manažment ľudských zdrojov 
                                                                                                 15 

- Strategické plánovanie 
                                                                                                 15 

- Riadenie politiky Rovnosti a rozmanitosti 
                                                                                                 10 

- Manažment udržateľnosti v organizáciách  
                                                                                                 15 

- Riadenie zapojenia zainteresovaných strán                                                                10 Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.MPZS 

Názov predmetu:  
MEDZINÁRODNÁ POLITIKA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 

 

Študijný program: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:   
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje: 
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 1. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60    

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Cielom predmetu je preskúmať medzinárodný kontext politiky zdravotnej starostlivosti a organizácie zdravotnej 
starostlivosti. Pochopiť súčasné problémy a podporu verejného zdravia. Študenti by mali rozumieť politickým, 
sociálnym a kultúrnym problémom, ktoré pomáhajú pri určovaní politiky zdravotnej starostlivosti, a mali by byť 
schopní kriticky hodnotiť politiky a prax v jednom konkrétnom kontexte. 

Stručná osnova predmetu:  
- formovanie politiky zdravotnej starostlivosti v medzinárodnom kontexte 
- vplyv financovania na tvorbu politiky v národnom kontexte 
- Kritické hodnotenie politiky zdravotnej starostlivosti v národnom kontexte 
- vplyv kultúry na zdravotnú starostlivosť 
- vplyv spoločnosti na zdravotnú starostlivosť 
- kultúrne a sociálne vplyvy a postoje k zdravotnej starostlivosti v jednom národnom kontexte 
- politika zdravotníctva a jej prenos do praxe v medzinárodných kontextoch 
- organizácie zapojené do zdravotnej starostlivosti na národnej a medzinárodnej úrovni 
- štruktúra poskytovania zdravotnej starostlivosti vo vybranom národnom kontexte 
- praktické prekážky poskytovania zdravotnej starostlivosti v národnom kontexte 
- medzinárodné spoločensko-politické otázky pri podpore verejného zdravia 
- vplyv medzinárodných kampaní a národných politík na dopyt po zdravotnej starostlivosti 
- úloha podpory zdravia pri určovaní dopytu po službách zdravotnej starostlivosti v národnom prostredí 
- súčasné problémy v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti 
- vplyv otázok na národnú a medzinárodnú politiku 
- praktické reakcie na súčasné problémy v národnom a medzinárodnom kontexte 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online 
štúdiom pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 
 
 
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 



 4 

Literatúra: 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.SKPS 

Názov predmetu: 
SPRÁVA KVALITY A POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

 
 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:     
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc.  
Semester: 1. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40   

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je predstaviť študentovi poskytovanie vynikajúcich služieb zákazníkom. Študent si tiež osvojí 
vedomosti a porozumenie potrebné na meranie kvality a riadenie poskytovania služieb (pre programy riadenia 
verejných služieb alebo zdravotnej starostlivosti môže byť jednotka poskytovaná v kontexte). 
Stručná osnova predmetu:  

- skupiny zainteresovaných strán a ich očakávania týkajúce sa poskytovania zdravotníckych služieb 
- vplyv zlej kvality dravotníckych služieb na organizáciu a zainteresované strany 
- splnenie potrieb zúčastnených strán 
- koncepcie kvality a štandardov kvality vo vzťahu k poskytovaniu dravotníckych služieb 
- prístupy k riadeniu kvality pri poskytovaní dravotníckych služieb 
- normy kvality a monitoring 
- koncepcia neustáleho zlepšovania poskytovania dravotníckych služieb 
- potreba neustáleho zlepšovania poskytovania dravotníckych služieb 
- možnosti implementácie procesov pre neustále zlepšovania poskytovaných dravotníckych služieb 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 

Literatúra:  
  

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 



 6 

 
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.MR 

Názov predmetu:  
MANAŽMENT RIADENIA 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje: 
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD.  

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 1.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
 
Cieľom predmetu je umožniť študentovi pochopiť teórie vodcovstva a riadenia a ako používať vodcovské, 
riadiace schopnosti na zlepšenie motivácie a výkonu. Študent tiež pochopí vývoj a efektívnosť tímov. 
 
Stručná osnova predmetu:  

- koncepcie vedenia a riadenia 
- kľúčové teórie riadenia a vodcovstva 
- výzvy vodcovskej a riadiacej praxe 
- kľúčové motivačné teórie a ich vplyv na organizačný úspech 
- úloha vedenia a riadenia v motivácii zamestnancov 
- príspevok techník riadenia výkonu ako organizačných procesov 
- rozvoj tímov 
- úlohy a modely vedenia tímu 
- úloha a užitočnosť tímov v organizácii  

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: 
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.FRM 

Názov predmetu:  
FINANČNÉ ROZHODOVANIE PRE MANAŽÉROV 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 
  Obdobie štúdia  

Stupeň: Bsc.  
Semester:  2. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom tejto jednotky je rozvíjať zručnosti potrebné na analýzu finančných informácií a na prijímanie 
obchodných rozhodnutí na základe zverejnených finančných informácií. Ak je to vhodné, informácie o 
podnikových štruktúrach a formáte zverejnených finančných výkazov je možné vyučovať v národnom alebo 
medzinárodnom kontexte. 
 Stručná osnova predmetu:  

- vlastnícke štruktúry a meranie finančnej výkonnosti 
- finančné výkazy na účely rozhodovania 
- finančné pomery zo zverejnených účtov na podporu obchodného rozhodovania 
- dlhodobé a krátkodobé potreby podnikového financovania 
- zdroje financovania 
- dôsledky rôznych zdrojov financovania pre organizáciu 
- odporúčania na zabezpečenie financovania obchodných projektov 
- rozpočty a hotovostný tok  
- kapitálové výdavky alebo investičné projekty využívajúce techniky oceňovania investícií 
- odporúčania týkajúce sa riadenia podnikových financií a výdavkov 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021  
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.VP 

Názov predmetu:  
VÝSKUMNÝ PROJEKT 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 4. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je rozvíjať zručnosti potrebné na vypracovanie výskumnej otázky a na vykonávanie 
nezávislého výskumu pomocou vhodných výskumných techník. Cieľom jednotky je tiež umožniť študentovi 
analyzovať výsledky výskumu, hodnotiť použitú metodológiu výskumu a prezentovať zistenia. 

Stručná osnova predmetu:  
- validácia príslušných oblastí pre výskum 
- vhodný výskumný prístup 
- vhodné výskumné otázky / hypotézy pre vybranú oblasť výskumu 
- podrobný návrh výskumu pre zvolenú oblasť výskumu 
- príslušné výskumné metódy pre oblasť a typ výskumu 
- etické otázky týkajúce sa výskumu 
- výskumné zistenia a vyvodenie záverov 
- výskumné metódy, techniky a nálezy a platnosť výskumu 
- výsledky a závery výskumu 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, 
alebo tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.VRR 

Názov predmetu:  
VEDENIE A ROZVOJ RIADENIA 

 
  

Študijný program: Manažment zdravotníctva  
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 2.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom tejto jednotky je umožniť študentovi rozvíjať svoje osobné vodcovské a riadiace schopnosti na podporu 
dosiahnutia vlastných a organizačných cieľov. 
 

Stručná osnova predmetu:  
- vplyv organizačných cieľov, hodnôt a kultúry na vodcovskú a riadiacu úlohu 
- vodcovské a riadiace schopnosti potrebné na podporu dosiahnutia organizačných cieľov 
- osobné vodcovské a riadiace schopnosti, identifikácia osobnostného rozvoja potrebné na podporu 

dosiahnutia organizačných cieľov 
- príležitosti na rozvoj vodcovských a riadiacich schopností 
- plán osobného rozvoja pre rozvoj vodcovských a riadiacich schopností 
- osobný rozvoj vodcovských a riadiacich schopností 
- plán osobného rozvoja oproti pôvodným cieľom 
- efektívnosť osobného rozvoja vodcovských a riadiacich schopností 
- oblasti pre ďalší rozvoj a aktualizáciu plánu osobného rozvoja 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.SFVS 

Názov predmetu:  
SPRÁVA FINANCIÍ VO VEREJNOM SEKTORE 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Povinný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 
 
  Obdobie štúdia  

Stupeň: BSc.  
Semester: 3. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
  za semester: 121 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Predmet poskytne študentom zručnosti a techniky na analýzu a kontrolu financií v prostredí verejného sektora. 
Okrem toho priblíži zodpovednosť za financovanie verejného sektora. 
 Stručná osnova predmetu:  

- organizácie verejného sektora 
- zodpovednosť manažérov verejného sektora vo vzťahu k financiám 
- finančné informácie hlásené pre rôzne organizácie verejného sektora 
- dostupné finančné informácie a vyhodnotenie ich použitie pre rozhodovanie a kontrolu 
- oblasti, monitoring 
- rôzne typy finančných rozhodnutí a demonštračné techniky na podporu rozhodovania 
- postup pri verejnej súťaže 
- vyhodnotia tendrov verejného sektora a vyber vhodného dodávatela  

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 
 
 Literatúra:  

 
 
 
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.MR 

Názov predmetu:  
MANAŽMENT RIZÍK 

  

Študijný program: Manažment zdravotníctva 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia 
Stupeň: BSc. 
Semester: 2.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je zvyšovať povedomie o obchodných rizikách, rozvíjať vedomosti a porozumenie pri 
hodnotení, monitorovaní a kontrole obchodných rizík. Umožní študentom rozvíjať nacenenie dôsledkov 
obchodných rizík. 

Stručná osnova predmetu:  
- úloha funkcie riadenia rizík v podnikaní 
- úloha obchodnej funkcie a riadenie rizika 
- proces posudzovania rizika 
- prístupy k riadeniu rizika 
- proces riadenia rizík 
- hlavné činitele obchodného rizika 
- vplyv rôznych druhov rizík na obchodnú organizáciu 
- obchodné oblasti s vysokým rizikom 
- stratégie riadenia rizík 
- zraniteľnosť podnikov voči prerušeniam kontinuity 
- vyhodnotenie prístupov ku krízovému manažmentu a plánovaniu kontinuity činnosti 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, 
alebo tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.PM 

Názov predmetu:  
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
  

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 3.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet poskytne študentom porozumenie procesov identifikácie vhodných, realizovateľných projektov a vedieť 
iniciovať a zahájiť projekt. Poskytne schopnosti riadiť, monitorovať a kontrolovať projekt vrátane hodnotenia, 
riadenia a kontroly rizík a problémov projektu, riadenia projektu, tímu a riadenia zmien. Získajú vedomosti na 
vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu projektu. 
 
Stručná osnova predmetu:  

- posúdenie stanovených obchodných cieľov 
- subdivízie projektu odhady času, zdrojov a nákladov 
- projektová metodika  
- uskutočniteľnosť navrhovaného projektu 
- štruktúra riadenia a správa projektu 
- úlohy a zodpovednosti projektového manažéra 
- podrobný plán projektu 
- alternatívne štruktúry projektového tímu 
- interpersonálne zručnosti potrebné na efektívne riadenie projektu 
- proces riadenia kvality 
- postupy riadenia návrhov na zmenu projektu 
- problémy a riziká, ktoré môžu brániť projektu 
- systémy na monitorovanie a hodnotenie stavu projektu 
- kontrolné systémy na zisťovanie a správu problémov vznikajúcich v priebehu projektov 
- problémy a riziká, s ktorými sa možno stretnúť v konečných fázach projektu. 
- potrebné projektové úlohy, ktoré sa majú dokončiť v záverečných fázach projektu 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 
 

jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.MLZ 
 

Názov predmetu:  
MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester:  2. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Program poskytne študentom rozoj zručnosti a vedomosti v oblasti stratégie riadenia ľudských zdrojov. Študenti 
budú schopný analyzovať oblasti súčasných problémov, ktoré ovplyvňujú stratégiu ľudských zdrojov v 
organizáciách. 
 Stručná osnova predmetu:  

- strategické riadenie ľudských zdrojov 
- dôležitosť ľudských zdrojov 
- strategické riadenie ľudských zdrojov 
- strategický proces ľudských zdrojov 
- úlohy v strategickom riadení ľudských zdrojov 
- rozvoj a implementácia stratégií ľudských zdrojov 
- rad HR stratégií pre organizáciu 
- HR stratégie a ich aplikácia v organizácii 
- súčasné problémy ovplyvňujúce strategické riadenie ľudských zdrojov 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 
 
 Literatúra:  

 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.SP 

Názov predmetu:  
STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva  
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc.  
Semester: 3.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 45 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Rozvoj vedomosti, porozumenia a zručnosti potrebné na vypracovanie organizačného strategického plánu. 

Stručná osnova predmetu:  
- dôležitosť vonkajších faktorov ovplyvňujúcich organizáciu 
- potreby a očakávania zainteresovaných strán organizácie 
- hlavné zmeny prebiehajúce vo vonkajšom prostredí, ktoré ovplyvnia stratégiu 
- vhodné nástroje na analýzu účinkov súčasných obchodných plánov 
- postavenie organizácie na jej súčasnom trhu 
- konkurenčné silné a slabé stránky súčasných obchodných stratégií organizácie 
- modelovacie nástroje na vývoj strategických možností pre organizáciu 
- komparatívne chápanie činnosti organizácií na trhu 
- možnosti tvoriť základ budúcej organizačnej stratégie 
- vhodná štruktúra pre strategický plán, ktorá zabezpečí primeranú účasť všetkých zainteresovaných strán 

organizácie 
- kritériá pre preskúmanie potenciálnych možností strategického plánu 
- dohodnutý strategický plán, ktorý obsahuje vplyv na zdroje 
- základné organizačné hodnoty (etické, kultúrne, environmentálne, sociálne a obchodné) so súčasnými 

obchodnými cieľmi organizácie 
- vízia a poslanie organizácie 
- dohodnuté budúce ciele riadenia organizácie 
- opatrenia na hodnotenie strategického plánu 
- harmonogram implementácie strategického plánu v organizácii 
- vhodné procesy šírenia s cieľom získať záväzok zainteresovaných strán v organizácii 
- monitorovacie a hodnotiace systémy na implementáciu strategického plánu v organizácii 
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Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
 
 
 Literatúra:  

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:   
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.RPRR 

Názov predmetu:  
RIADENIE POLITIKY ROVNOSTI A ROZMANITOSTI 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva  
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 
  

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc.  
Semester: 3. 

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
 
Cieľom predmetu je umožniť študentovi rozvíjať pochopenie významu riadenia rovnosti a rozmanitosti v 
organizácii a porozumieť tomu, ako viesť prístup k rovnosti a rozmanitosti v organizácii. 

Stručná osnova predmetu:  
- právne požiadavky týkajúce sa rovnosti v rámci organizácie a vzťahov medzi organizáciami 
- dôsledky usmernení a kódexov postupov týkajúcich sa rovnosti a rozmanitosti v konkrétnych 

priemyselných odvetviach 
- dôsledky rovnosti a rozmanitosti pre organizáciu 
- potreby a očakávania zainteresovaných strán v súvislosti s politikou organizácie v oblasti rovnosti a 

rozmanitosti 
- záväzok k rovnosti a rozmanitosti v rámci organizácie 
- politiky a postupy na podporu rovnosti a rozmanitosti 
- metódy oznamovania záväzkov, politík a postupov príslušným zainteresovaným stranám v organizácii 
- riešenie otázky rovnosti a rozmanitosti 
- metódy na preskúmanie a monitorovanie rovnosti a rozmanitosti 
- skupiny zainteresovaných strán 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových 
(projektových) prác sa konajú osobnou účasťou 
študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia lektorom 
(prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia sa 
uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.MUO 

Názov predmetu:   
MANAŽMENT UDRŽATEĽNOSTI V ORGANIZÁCIÁCH 

Študijný program: Manažment zdravotníctva 
Voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
 

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 4.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 60 

Počet  
kreditov:  
15 

Cieľ predmetu:  
Predmet rozvíja vedomosti, zručnosti a techniky, aby študent bol schopný identifikovať problémy trvalej 
udržateľnosti v organizácii a zaviesť vhodné systémy riadenia na účely dodržiavania právnych predpisov a 
zodpovedného podnikania. 
 
 Stručná osnova predmetu:  

- princípy trvalo udržateľného rozvoja 
- súčasné problémy vo vzťahu k udržateľnosti 
- kľúčové problémy udržateľnosti ovplyvňujúce konkrétnu organizáciu 
- právne predpisy, nariadenia a usmernenia k otázkam trvalo udržateľného rozvoja 
- dôležitosť právnych predpisov, predpisov a usmernení pre udržateľnosť  
- uplatňovanie právnych predpisov, predpisov a usmernení o trvalo udržateľnom rozvoji  
- obchodné ciele sú ovplyvnené etickými hľadiskami 
- dôsledky pre etické fungovanie podniku a jeho zainteresovaných strán 
- obchodné ciele ovplyvnené etickými hľadiskami 
- konkrétne oblasti na zlepšenie vo vzťahu k udržateľnosti 
- výsledky výskumu trvalej udržateľnosti 
- zlepšenia trvalej udržateľnosti 
- príslušné normy environmentálneho riadenia pre organizáciu 
- normy environmentálneho manažérstva 
- systém environmentálneho manažérstva pre organizáciu 
- implementácia systému environmentálneho manažérstva 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 
Január/2021 
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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
 
Kód:  
DHC-/L6St.II.RZS 

Názov predmetu:  
RIADENIE ZAINTERESOVANÝCH STRÁN 

 

Študijný odbor: Manažment zdravotníctva 
voliteľný predmet 

Garantuje:  
 
Doc. Alica Harajová PhD. 
  

Zabezpečuje:  
Doc. Alica Harajová PhD. 
PhDr. Andrej Truschel Ph.D. MBA 
Doc. Dušan Masár PhD. 

Obdobie štúdia  
Stupeň: BSc. 
Semester: 4.  

Forma výučby: Blended/ Externé 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 40 

Počet  
kreditov:  
10 

Cieľ predmetu:  
Cieľom predmetu je umožniť študentovi rozvíjať vedomosti a porozumenie potrebné pre zapojenie 
zainteresovaných strán a naučiť sa, ako riadiť zainteresované strany v projektoch a organizáciách. 
 
 
 
Stručná osnova predmetu:  

- zainteresované strany, ich potreby a očakávania pre organizáciu alebo projekt 
- mapovanie vzťahov so zainteresovanými stranami 
- dôležitosť zapojenia zainteresovaných strán 
- metódy na zapojenie zainteresovaných strán do validácie implementácie politík 
- komunikačná stratégia a efektívna spolupráca so zainteresovanými stranami 
- budovanie a udržiavanie vzťahov so zainteresovanými stranami 
- problémy, ktoré môžu ovplyvniť vzťahy so zainteresovanými stranami 
- potenciálne konfliktné situácie a možné riešenie 
- dôležitosť monitorovania a kontroly zapojenia zainteresovaných strán 
- metódy na vyvolanie názorov zainteresovaných strán na politiku a ďalšie otázky 
- validácia zainteresovaných strán a dohoda o politikách a plánoch 

Spôsob hodnotenia a ukončenia kurzu  
(Blended - kombinovaná forma): 

 
- Kvízy online 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy s lektormi  
- E-learning bez dozoru učiteľa  
- Nezávislé učenie bez dozoru 
- Záverečné hodnotenie: písomná skúška  
 
Blended forma štúdia je porovnateľná s online štúdiom 
pričom skúšky a obhajoby diplomových (projektových) 
prác sa konajú osobnou účasťou študenta na akadémiu. 
 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie:          80% Skúška 
 
 
   
 
 

Spôsob vyhodnotenia a absolvovania kurzu  
(externé štúdium): 

 
- Osobná účasť na prednáškach 1 až 2 dni / predmet 
- Kvízy 
- Live Webináre, Podcasty alebo online kurzy 
s lektormi  
- E-learning pod dohľadom učiteľa v reálnom čase 
- Samoštúdium. 
- Záverečné hodnotenie: skúška podľa určenia 
lektorom (prezentácia, písomná skúška, ústna skúška) 
 
Štúdium je kombináciou tradičného štúdia vedené 
lektorom v triedach a samoštúdia. Všetky hodnotenia 
sa uskutočňujú pod dohľadom lektora, školiteľa, alebo 
tútora. 
 

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
- priebežné hodnotenie: 20% Kvíz 
- záverečné hodnotenie: 80% Skúška 
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Literatúra:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:  
Slovensky, anglicky, nemecky 

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:  
Január/2021 

 
 
 


