
Minimálny štandard pre špecializačný študijný program v špecializačnom 

odbore  sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva 
 

 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá 

zdravím populačných skupín spoločnosti a starostlivosťou o zdravie spoločnosti, študuje 

zdravotný stav populačných skupín ako aj zákonitosti vplyvu spoločenských, biologických, 

fyzikálnych a ostatných prírodných činiteľov na zdravie jednotlivcov a populačných skupín, 

skúma cesty na jeho ochranu a upevnenie. 

2. Špecializačné štúdium trvá dva roky. 

3. Špecializačné štúdium nadväzuje na : 

    a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom 

odbore    

    stomatológia, špecializáciu v špecializačnom odbore stomatológia a najmenej jednoročnú 

prax v riadiacej  

    funkcii v zdravotníctve alebo b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom 

študijnom  

    programe v študijnom odbore zubné lekárstvo a najmenej jednoročnú prax v riadiacej 

funkcii v  

    zdravotníctve. 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na 

výkon špecializovaných pracovných činností 

 

Položka 1 

Rozsah teoretických vedomostí 

1.   história zdravotníctva, vývoj starostlivosti o zdravie, postavenie a funkcia zdravotníctva v 

spoločnosti, 

2.  história a poslanie sociálneho lekárstva, základné kategórie odboru a jeho postavenie 

v sústave lekárskych odborov, 

3.  hlavné determinanty zdravia, faktory vonkajšieho a vnútorného prostredia a ich 

ovplyvniteľnosť, 

4.  zásady starostlivosti o zdravie ich vznik a realizácia v štátnej politike zdravia v Slovenskej 

republike, dokumenty vlády Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, zdravotnícka legislatíva, platné právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti 

zdravotníctva, 

5.  význam skúmania zdravotného stavu obyvateľstva a jeho využitie v riadení 

zdravotníckych 

služieb, 

6.   štatistické metódy používané v zdravotníctve, metódy štúdia zdravotného stavu 

obyvateľstva, význam štatistických zisťovaní a ich využitie pri riadení zdravotnej 

starostlivosti, 

7. princípy riadenia spoločenských systémov, základy zdravotníckej sústavy, základy riadenia                                 

v zdravotníctve, úlohy Ministerstva zdravotníctva a štátnej správy na úseku zdravotníctva, 

úlohy samosprávnych orgánov, 

8.   zdravotné poisťovne a ekonomické zabezpečenie prevádzky zdravotníckych zariadení,  

9.   právne aspekty výkonu zdravotníckeho povolania, 

10.  štruktúra zdravotníckych pracovníkov, personálna práca vedúceho pracovníka, 

  



11.  využívanie informácii a výsledkov výskumu v zdravotníctve, informačné systémy 

v zdravotníctve, 

12.  medzinárodná spolupráca v zdravotníctve, Svetová zdravotnícka organizácia, dokument 

„Zdravie pre všetkých v 21. storočí“, 

13.  úlohy zdravotníctva v obrane štátu. 

 

Položka 2 

Rozsah praktických zručností a skúseností 

A. Minimálny počet výkonov 

1. 
vypracovanie analýzy zdravotného stavu obyvateľstva vo vybranom 

regióne a zabezpečenie zdravotnej starostlivosti 

2 

 

2. 
vypracovanie návrhu traumatologického plánu v zdravotníckom 

zariadení 
2 

3. vypracovanie návrhu koncepcie pre vybraný medicínsky odbor 2 

4. 

 

analýza dosiahnutých kvalifikácií zdravotníckych pracovníkov 

a zabezpečenie ďalšieho vzdelávania vo vybranom zdravotníckom 

zariadení 

2 

5. analýza využitia posteľového fondu v zariadení ústavnej starostlivosti 2 

6. 
analýza najčastejších príčin hospitalizácií vo vybranom zdravotníckom 

zariadení - prezentácia 

2 

 

 

 

B. Praktické skúsenosti 

1. zvládnutie základných metód merania zdravotného stavu obyvateľstva, spôsoby využitia 

informácií o zdravotnom stave obyvateľstva pre odhad základných zdravotných potrieb 

populácie, 

2. zvládnutie základných metód riadenia zdravotníctva, 

3. získanie návykov pre široké chápanie poslania zdravotníckej starostlivosti. 

c) Organizačná forma špecializačného štúdia 

Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. 

Pozostáva 

z praktickej časti a teoretickej časti. Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou 

pred komisiou, ktorej súčasťou je obhajoba písomnej práce. 

d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých 

pracoviskách zdravotníckeho zariadenia, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 

 

Riadiaca prax v zdravotníckom zariadení na poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti v priebehu špecializačného štúdia, z toho: 

 

- pobyt na školiacom pracovisku vzdelávacej ustanovizne 

24 

mesiacov, 

 

1 mesiac 
 


