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Ukončenie predmetu a spôsob hodnotenia: 
aktívna účasť na prednáškach a cvičeniach, kvalita spracovaných esejí, zhodnotenie výsledkov samostatného štúdia a práce s 
literatúrou 
Skúška skúška  
Cieľ predmetu:  
Študent sa zoznámi s princípami tvorby a implementácie zdravotnej a zdravotníckej politiky na miestnej, regionálnej a 
národnej úrovni. Spozná nástroje pre tvorbu politík a spôsoby hodnotenia ich účinku. Porozumie hlavným rozdielom 
ideologických základov politiky rozdeľovania zdrojov. Spozná súčasné hlavné smery zabezpečenia zdravia na národnej a 
medzinárodnej úrovni. 
 
Výsledky vzdelávania: 
Po absolvovaní predmetu bude študent schopný diskutovať princípy zdravotníckych politík, posudzovať ich výkon, 
výsledky a dôsledky pre zdravie spoločnosti, uviesť klady a zápory,  analyzovať príčinné vzťahy a odvodzovať závery pre 
dnešok. Zároveň bude mať znalosti z mechanizmov pri rozdeľovaní zdrojov starostlivosti o zdravie a zabezpečovaní výkonu 
zdravotných a zdravotníckych služieb na národnej a medzinárodnej úrovni. 
 
Odporúčané voliteľné súčasti programu: 
Nie sú 
 
Pracovná(é) stáž(e)/prax: 
Nie sú 
 
Stručný sylabus: 
Prednášky:  

• Úvod. Definícia pojmu politika, stratégia a stranícka politika, súvislosť medzi etikou, morálkou, politikou, 
ekonomikou a spoločnosťou 

• Hlavné oblasti ktorými sa zaoberá zdravotná a zdravotnícka politika 
• Ukazovatele stavu zdravia a výber priorít pre intervencie na miestnej, regionálnej a národnej úrovni 
• Nástroje pre tvorby politík, metódy dosahovania konsenzu 
• Postavenie zdravia v hodnotovom systéme 
• Hodnotenie efektov zdravotníckych politík 
• Spôsoby získavania občanov pre účasť na zabezpečovaní realizácie politík 
• Zdravotná výchova a sociálny marketing 
• Politické postoje pri tvorbe politík 
• Historické, kultúrne a socio-ekonomické faktory dôležité pre tvorbu politík 
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http://www.healthnet.sk/martin_rusnak/Presentations/politika.html 
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