Štátnicový predmet: Príprava projektu
Štátne záverečné skúšky v Magisterskom stupni štúdia
Verejné zdravotníctvo, FZaSP TU
OKRUH - Príprava projektov (tvorba návrhu projektu, štruktúra projektu, rozpočet, hodnotenie,
diseminácia výsledkov projektu) každý študent využije svoje vedomosti a skúsenosti s prípravou projektu ako praktický príklad
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Typy projektov z oblasti verejného zdravotníctva. V čom sa medzi sebou odlišujú? Uveďte príklady.
Základné kroky dôležité pre prípravu a tvorbu návrhu projektu. Popíšte ich.
Štruktúra projektu (jeho časti).
Analýza potrieb. Popíšte ju.
Koordinačný/Riešiteľský tím projektu a úlohy každého riešiteľa. (Vysvetlite na príklade).
Ciele projektu. Formulácia a typy cieľov projektu.
Zámer a využitie priebežnej evaluácie projektov (proces).
Tvorba finančného rozpočtu (jeho položky) – význam rozpočtu, mimoriadne výdavky, možné
bariéry. Uveďte praktický príklad.
Logická matica a Gantt chart (časový harmonogram) – význam a dôležitosť pri plánovaní a
implementácii projektu.
Hodnotenie efektívnosti realizovaného projektu, uveďte na konkrétnom príklade.
Diseminačná fáza projektu – cieľ a možnosti diseminácie výsledkov projektu, uveďte na
konkrétnom príklade.
Evaluácia projektov – typy, význam.

OKRUH - Strategické plánovanie (8 krokov strategického plánovania, modely strategického plánovania,
nástroje kvality)
13. Strategické plánovanie. Uplatnenie vo verejnom zdravotníctve.
14. Schéma postupu pri príprave stratégie (8 krokov). Popíšte každý krok prípravy stratégie.
15. Nástroje strategického plánovania použité pri tvorbe strategického plánu.
16. Kroky uskutočnené v rámci strategického plánovania pred samotnou tvorbou špecifických aktivít
stratégie. Vysvetlite ich za pomoci uvedenia príkladu a špecifikujte, ktoré nástroje môžu byť v
daných krokoch použité.
17. Rozbor vonkajšieho a vnútorného prostredia tematiky projektu a jeho hodnotenie. Aké nástroje
strategického plánovania sa môžu použiť?
18. Monitoring a evaluácia v strategickom plánovaní.
19. Strategický rámec v zdravotníctve pre roky 2014-2030. Prioritné oblasti. Analýza výkonnosti
zdravotníctva.
20. Identifikácia kľúčových oblastí a ukazovateľov stavu zdravotníctva na Slovensku pre strategické
plánovanie.
21. Stratégia WHO v zdravotníctve – Zdravie 2020.
22. Demografický vývoj a vývoj potrieb obyvateľstva v kontexte strategického plánovania
v zdravotníctve.

