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MBA
O ŠTÚDIU

Titul MBA prináša množstvo profesných i osobných 
výhod. Či už pracujete v oblasti technológií, financií, 
manažmentu, marketingu alebo výroby, titul MBA 
vám otvorí možnosti väčšej zodpovednosti, kariérneho 
postupu a vyššieho finančného ohodnotenia. Z 
osobného hľadiska vám titul MBA pomôže zlepšiť 
komunikačné a vodcovské schopnosti, ktoré sú pre 
profesionálny úspech zásadné.

SKVELÉ VEDENIE:SKVELÉ VEDENIE:     Vaši profesori sú odborníci vo svojich 
odboroch, deväťdesiatpäť percent z nich má doktorát 
a pôsobí takmer vo všetkých krajinách sveta. Pomôžu 
vám rozvinúť nové perspektívy a vidieť nové príležitosti.

SKVELÍ SPOLUŽIACI:SKVELÍ SPOLUŽIACI: Budete sa učiť bok po boku s  Budete sa učiť bok po boku s 
rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými rôznorodými, talentovanými spolužiakmi, s ktorými 
budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne budete zdieľať svoje znalosti a skúsenosti a spoločne 
prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť prejdete transformačnou cestou. Vybudujete si sieť 
priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.priateľov a kontaktov, ktoré vám vydržia po celý život.

SKVELÝ OBSAH: SKVELÝ OBSAH: Získate nástroje, ktoré vám Získate nástroje, ktoré vám 
pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa pomôžu zvládnuť akúkoľvek výzvu. Naučíte sa 
kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými kriticky myslieť, čo podporíte solídnymi základnými 
znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, znalosťami. A zdokonalíte svoje zručnosti tým, 
že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete že ich uplatníte v praxi. Po absolvovaní budete 
schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť schopní analyzovať obchodné problémy, riešiť 
zložité otázky z reálneho života a vykonávať zložité otázky z reálneho života a vykonávať 
informované rozhodnutia – budete pripravení na informované rozhodnutia – budete pripravení na 
svoju prvú manažérsku pozíciu.svoju prvú manažérsku pozíciu.

KARIÉRNA PODPORA: KARIÉRNA PODPORA: Skúsený tím Centra Skúsený tím Centra 
kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími kariérnej podpory EIFM vás spojí s najlepšími 
personalistami a pomôže vám pripraviť sa na personalistami a pomôže vám pripraviť sa na 
prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a prácu snov. S ich podporou budete sebavedomí a 
pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, pripravení predviesť to najlepšie na pohovoroch, 
v životopisoch a na networkingových akciách a v v životopisoch a na networkingových akciách a v 
spoločnosti.spoločnosti.vysněné práce. S jejich podporou 
budete mít jistotu a budete připraveni ukázat to 

Výhody titulu MBA je možné využiť bez ohľadu 

na odbor alebo oblasť profesijného zamerania. 

Tým, ktorí plánujú pracovať v manažérskych 

pozíciách, vo finančných inštitúciách alebo 

majú podnikateľské ambície, môže titul MBA 

pomôcť vybudovať si vedúce schopnosti 

potrebné pre úspech v týchto oblastiach.



MBA Manažment v zdravotníctve je postgraduálne štúdium, ktoré študentom poskytuje vedomosti 
o systémoch zdravotnej starostlivosti, systémoch súvisiacich s verejným zdravotníctvom, sieťach 
nemocníc alebo iných zdravotníckych zariadeniach. Štúdium otvára množstvo pracovných príležitostí 
v nemocniciach a podnikových firmách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

Tento odbor pripravuje študentov na kariéru 
vo vzrušujúcom a nesmierne sa rozvíjajúcom 
odbore zdravotnej starostlivosti. Od odvetví, ako 
sú nemocnice, poisťovne a zdravotnícke služby 
až po farmaceutický priemysel, biotechnológie 
a poradenstvo existuje obrovský dopyt po 
podnikateľských odborníkoch so znalosťami 
o zdravotníctve. Tento program poskytne 
študentom vedomosti o riadení zdravotníctva, 
predpisoch, systémoch poskytovania služieb 
a rôznych priemyslových segmentoch, ktoré 
zahŕňajú zdravotnícke systémy 21. storočia.

Okrem odborných znalostí v oblasti riadenia 
zdravotníctva vybaví študentov širokým 
spektrom schopností a znalostí v oblasti 
podnikania, účtovníctva, financií, marketingu, 
prevádzky, manažmentu a vedenia. 

ZDRAVOTNÍCKY 

MANAGEMENT

SYSTÉM POSKYTOVANIA 

ZDRAVOTNEJ 

STAROSTLIVOSTI

PREVÁDZKA NEMOCNICE

KVALITA STAROSTLIVOSŤ V 

ZDRAVOTNÍCTVE

ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA

FORMA ŠTÚDIA:  online forma

INFORMACE 
O ŠTÚDIU MBA:

DĹŽKA ŠTÚDIA:  12 - 18 mesiacov

JAZYK ŠTÚDIA:  Slovenčina

CENA ŠKOLNÉHO:  € 7,000 bez DPH

ECTS:  60 kreditů

Školné zahŕňa študijné materiály a prístup na 
všetky semináre či online prednášky organizované 
inštitútom European Institute of Finance & 
Management. Ak sa študent rozhodne uhradiť školné 
jednorazovo ešte pred zahájením štúdia, dodatočne 
sa mu na školné uplatní zľava vo výške 5 % z ceny 
školného.



PREČO ŠTUDOVAŤ

PRÁVE NA

EIFM?

NAŠE ŠTÚDIUM VAŠA KARIÉRA
Chceme byť vaším sprievodcom na jednej z najvýznamnejších ciest, na ktorú sa vo svojom živote vydáte. 
Na ceste smerujúcej k vášmu osobnému rastu, kariérnemu zlepšeniu a naplneniu vašich cieľov. V 
priebehu tejto vašej cesty budeme robiť všetko pre to, aby ste naplno rozvíjali svoj potenciál a zo štúdia 
na našom inštitúte vyťažili čo najviac.

Naším cílem je celoživotní vzdělávání. Jsme tu od toho, 

abychom rozvíjeli naše studenty a poskytovali jim Naším 

cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby 

sme našich študentov rozvíjali a poskytovali im aktuálne 

informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom 

Cieľom nášho vzdelávania je pripraviť absolventov riešiť 

súčasné ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy, 

Zameriavame sa nielen na národnú, ale predovšetkým 

medzinárodnú úroveň poskytovaného vzdelávania. 

Dostatok znalostí a ich kritické hodnotenie predstavuje 

cestu k slobode. Vštepujeme preto našim študentom 
ktoré majú vplyv na celú spoločnosť. Poskytujeme preto 

našim študentom inovatívne a relevantné znalosti a 

know-how, ktoré rozvinú ich talent a posunú ich na vyššiu 

úroveň.

Študenti by mali byť vystavení rôznym spôsobom 

myslenia a vystupovania, mali by byť otvorení neustálemu 

vzdelávaniu a mali by poznať celosvetové obchodné 

trendy.

schopnosť kritického myslenia a kreativity, ktoré im 

pomôžu nielen predvídať, ale hlavne riešiť výzvy, ktorým 

budú v dnešnom globálnom svete nútení riešiť.

VŠEOBECNÝ 
PREHĽAD 

EFEKTÍVNA 
VÝUČBA

GLOBÁLNY 
DOSAH

KRITICKÉ
MYSLENIE



ČO NAŠE 
ŠTUDENTY 
SPOJUJE?
Napriek tomu, že je každý študent iný, 
všeobecný profesijný cieľ je obvykle 
veľmi podobný. Na EIFM študujú väčšinou 
profesionáli v akomkoľvek veku, cieľom 
ktorých je stať sa vedúcimi pracovníkmi, či 
už v spoločnosti, v ktoré práve pôsobia, alebo 
v takej podobe, že si založia vlastnú firmu a 
vybudujú niečo, na čo budú pyšní. Našich 
študentov totiž spája túžba, túžba svojimi 
krokmi hlboko a pozitívne ovplyvniť súčasný 
svet podnikania. 

A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?A ČO BUDÚCIM ABSOLVENTOM DBA NESMIE CHÝBAŤ?

Osobný rozvojOsobný rozvoj – Neustále sa vzdelávate a tvrdo pracujete.

SebavedomieSebavedomie – Veríte si a viete, že vás čaká úspech.

Pracovné skúsenosti Pracovné skúsenosti – Máte za sebou mesiace alebo roky odbornej praxe.

LeadershipLeadership – Rozumiete ľudom a viete z nich dostať tie najlepšie výkony.

Medzinárodný rozhľad Medzinárodný rozhľad  – Vaše podnikanie nemá limity.

CharakterCharakter – Nemyslíte iba na seba, ale aj na spoločnosť.

Dobré komunikačné zručnosti Dobré komunikačné zručnosti  – Nielenže výborne komunikujete, ale aj počúvate.

Mentalita tímového hráča Mentalita tímového hráča  – Uvedomujete si, že tímová práca vás posunie ďalej.

Neexistuje nič také ako typický študent, ktorého profil by bol zosobnením nášho inštitútu. Každý náš 
študent má trochu inú históriu, skúsenosti aj ciele. Existujú však vlastnosti a osobnostné stránky, 
ktoré naši študenti zdieľajú a v určitej forme ich môžete vidieť u každého nášho študenta. 

STE ŠTUDENTOM MBA?

KVALITA STAROSTLIVOSŤ 
V ZDRAVOTNÍCTVE



PREDMETY PROGRAMU

STRATEGICKÉ RIADENIE V ZDRAVOTNÍCTVESTRATEGICKÉ RIADENIE V ZDRAVOTNÍCTVE

Cieľom tohto predmetu je oboznámiť študentov s osvedčenými a inovatívnymi postupmi, ktoré sú nevyhnutné pre 

strategické rozhodovanie v konkurenčnom prostredí zdravotníctva. Predmet ponúka príležitosť preskúmať rôzne aspekty 

formulovania, monitorovania a vedenia stratégií pri zohľadnení zložitosti štruktúry a procesov v zdravotníctve. Reálne 

projekty zapájajú študentov do rozhodovania založeného na dôkazoch a hodnotách, pričom si uvedomujú kultúru, 

predpisy a dynamickú povahu odvetví.

PERSONÁLNE RIADENIE V NEMOCNICIACHPERSONÁLNE RIADENIE V NEMOCNICIACH

Predmet sa zameriava na štúdium základnej úlohy riadenia ľudských zdrojov v zdravotníckych organizáciách. Aby mohli 

organizácie čeliť výzvam trhu, budú musieť zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zefektívniť svoje systémy poskytovania 

klinických služieb a podpory a zodpovedajúcim spôsobom transformovať riadenie ľudských zdrojov. Úspech 

zdravotníckych zariadení bude do značnej miery závisieť od toho, do akej miery organizácie zvládnu problematiku ľudí. 

Tento predmet preto slúži ako komplexný základ pre všetky aspekty plánovania, rozvoja a správy ľudských zdrojov a je 

nevyhnutný tak pre odborníka na ľudské zdroje, ako aj líniového manažéra.

RIADENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V ZDRAVOTNÍCTVERIADENIE INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V ZDRAVOTNÍCTVE
Zdravotnictví se ve velké míře spoléhá na informační systémy, které uchovávají informace o pacientech, aby je 

zdravotníci mohli analyzovat. Předmět proto připravuje studenty na povolání odborníka na informační systémy a učí je 

vyvíjet a zavádět systémy na podnikové úrovni, které odpovídají potřebám organizace. Studenti, kteří absolvují předmět 

Informační systémy ve zdravotnictví, využijí své A Zdravotníctvo sa vo veľkej miere spolieha na informačné systémy, 

ktoré uchovávajú informácie o pacientoch, aby ich zdravotníci mohli analyzovať. Predmet preto pripravuje študentov na 

povolanie odborníka na informačné systémy a učí ich vyvíjať a zavádzať systémy na podnikovej úrovni, ktoré zodpovedajú 

potrebám organizácie. Študenti, ktorí absolvujú predmet Informačné systémy v zdravotníctve, využijú svoju znalosť o 

informačných technológiách a správe záznamov na vytvorenie väzieb medzi odborníkmi a správou v zdravotníctve a 

odborníkmi na informačné technológie. informačních technologií a správy záznamů k vytvoření vazeb mezi odborníky a 

správou ve zdravotnictví a odborníky na informační technologie.

PREVÁDZKA NEMOCNIČNÝCH PODNIKOVPREVÁDZKA NEMOCNIČNÝCH PODNIKOV
Predmet zameraný na prevádzku podnikov v zdravotníctve a nemocniciach vám poskytne nástroje na analýzu a 

stanovenie stratégií na zlepšenie prevádzkovej výkonnosti nemocníc a zdravotníckych organizácií. Zameriava sa na 

kľúčové koncepty v štyroch základných oblastiach riadenia prevádzky: analýza procesov, prevádzka služieb, riadenie 

kvality a riadenie zásob. Pozornosť sa venuje predovšetkým klasifikácii nemocníc, požiadavkám a štandardom nemocníc, 

rôznemu členeniu nemocníc, sektorovým schémam vzťahov nemocníc, sekcii prevádzkového riadenia nemocníc a histórii 

vývojových fáz nemocníc.

RIADENIE NEMOCNIČNÝCH PODNIKOVRIADENIE NEMOCNIČNÝCH PODNIKOV
Riadenie nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je nepochybne podnikateľská činnosť. Študenti si musia osvojiť 

národné a medzinárodné zdravotnícke techniky a naučiť sa uplatňovať interkultúrne komunikačné schopnosti. Tieto 

kompetencie sú nevyhnutné pre personálne zabezpečenie zdravotníckych zariadení, ktoré sú preukázateľne kvalitné, 

nákladovo konkurencieschopné a môžu efektívne uspokojovať potreby našich občanov. Predmet zahŕňa teoretické a 

praktické prístupy spôsobom, ktorý zahŕňa osvedčené medzinárodné postupy. Lektori poskytujú študentom zručnosti a 

odborné znalosti tak, aby sa z nich stali efektívni manažéri nemocníc a zdravotníckych zariadení.



MBA - MANAGEMENT
V ZDRAVOTNÍCTVE

FINANCOVANIE A ÚHRADA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIFINANCOVANIE A ÚHRADA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Predmet finančný manažment v zdravotníctve sa zameriava na ľudské, materiálne a finančné zdroje v oblasti zdravotníctva. 

Študenti sa zoznámia so základnými pojmami z oblasti zdravotníctva, dozvedia sa o spôsoboch financovania a merania 

výsledkov zdravotnej starostlivosti či meraní produktivity a ekonomickej efektivity zdravotníckych služieb. Zoznámia sa 

tiež s princípom riadenia nákladov a metodikou oceňovania zdravotníckych výkonov. Cieľom predmetu je študentom 

poskytnúť predovšetkým vedomosti, ktoré budú môcť využiť v praxi.

PLÁNOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTIPLÁNOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Plánovanie zdravotnej starostlivosti je jedna z mnohých zásadných povinností, ktorej sa zamestnanci nemocníc či vedúci 

pracovníci musia venovať v rámci svojich úloh zdravotníckych pracovníkov. Súčasná potreba všetkých zdravotníckych 

organizácií identifikovať budúce požiadavky na zdravotnú starostlivosť na strategickej úrovni na národnej a miestnej 

úrovni v rámci budúcich investičných plánov nebola nikdy dôležitejšia. Predmet predstaví odborné aspekty plánovania 

starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a poskytne prehľadný návod, ako využívať výskum založený na dôkazoch na 

zlepšenie zdravotníckeho prostredia, osvoja si, ako zvládnuť vedenie zmien, riadenie zainteresovaných strán a strategické 

zladenie s cieľmi organizácie pri plánovaní a projektovaní zdravotníckych zariadení.

ZDRAVOTNÍCKE PRÁVO A LEKÁRSKA ETIKAZDRAVOTNÍCKE PRÁVO A LEKÁRSKA ETIKA
Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s právnou reguláciou vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotných služieb 

v Českej republike. Dôraz sa kladie na základné podmienky, za ktorých je možné poskytovať zdravotné služby a na 

základné práva a povinnosti poskytovateľa zdravotníckych služieb, zdravotníckeho pracovníka a pacienta. Študenti si 

osvoja základné práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, zdravotníckych pracovníkov, pacientov a ďalších 

subjektov, napríklad poisťovní alebo dodávateľov. Nezabúda sa ani na problematiku ochrany súkromia pacientov pri 

poskytovaní zdravotných služieb, ktorá zahŕňa povinnú mlčanlivosť poskytovateľa zdravotných služieb a striktné pravidlá 

nakladania so zdravotníckou dokumentáciou.

KONCEPTY EPIDEMIOLÓGIAKONCEPTY EPIDEMIOLÓGIA

Na tomto predmete sa študenti zoznámia so základnými pojmami epidemiológie a budú ich aplikovať na rôzne oblasti 

verejného zdravia. Názorne si ukážeme a prakticky vyskúšame používanie epidemiológie na lepšie pochopenie, 

charakterizáciu a podporu zdravia na úrovni populácie.

RIADENIE VZŤAHU S PACIENTMI A ZÁKAZNÍKMIRIADENIE VZŤAHU S PACIENTMI A ZÁKAZNÍKMI
Obsahom predmetu je „customer relationship management“ so zameraním na pacientov v oblasti zdravotníctva 

a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Študenti získajú prehľad o princípoch uspokojovania potrieb pacientov a 

zákazníkov, spôsoboch, akými zvyšovať spokojnosť pacientov a kvalitu poskytovaných služieb a aj o význame hodnotenia 

pacientov a zákazníkov v prostredí zdravotníckych zariadení. Neopomenú sa ani kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o 

spokojnosti pacienta, komunikácia či firemná kultúra a jej vplyv na fungovanie vzťahu s pacientmi v rámci zdravotníckeho 

zariadenia.



AKO PREBIEHA 

PRIJÍMACIE KONANIE?

Naším cieľom je celoživotné vzdelávanie. Sme tu na to, aby sme našich študentov rozvíjali a poskytovali 
im aktuálne informácie, zručnosti a poznatky, vďaka ktorým vo svojom osobnom aj profesionálnom 

živote naplnia svoje ciele aj ambície.

Pred zahájením vášho štúdia by ste mali riadne zvážiť nielen program, na 

ktorý sa prihlásite, ale aj jeho bližšie zameranie. Ak si v tomto ohľade nie 

ste 100 % istí, môžete sa obrátiť na naše študijné oddelenie a dohodnúť 

si online videohovor alebo inú formu stretnutia a detailne prebrať 

všetko potrebné na to, aby konečný výber študijného zamerania presne 

zodpovedal vašim potrebám.

Po prijatí vašej elektronickej prihlášky na štúdium 

prijímacia komisia posúdi všetky vami zaslané 

Prihlášku vyplníte elektronicky tu na našich webových 

stránkach a priložíte k nej potrebné dokumenty. 

V prípade nejasností zo strany prijímacej komisie sa 

môže stať, že si s vami jej členovia dohodnú videohovor, 
dokumenty, ktoré sú podkladom na vydanie rozhodnutia 

o prijatí na štúdium. Vydanie rozhodnutia o prijatí na 

štúdium zo strany prijímacej komisie môže trvať 1 – 3 dni 

od odoslania elektronickej prihlášky.

Ide predovšetkým o dokumenty potvrdzujúce vami 

absolvované vysokoškolské vzdelanie či odbornú prax.

aby vás lepšie spoznali a ubezpečili sa, že ste vhodným 

študentom nášho inštitútu. Je to ideálna šanca ukázať 

vaše odhodlanie, nadšenie a vysvetliť motiváciu, ktorá vás 

k štúdiu vedie, a ktorá bude vašim študijným motorom.

ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM

PRIJÍMACIA 
KOMISIA

ONLINE 
PRIHLÁŠKA

OSOBNÝ 
POHOVOR

V rámci prijímacieho konania nepodstupujete žiadne 

testy, skúšky či pohovory. Musíte splniť iba podmienky 

vzťahujúce sa na každý študijný program a vedenie 

inštitútu následne rozhodne o vašom prijatí na štúdium.

ROZHODNUTIE 
O PRIJATÍ
V prípade kladného rozhodnutia zo strany prijímacej 

komisie sa s vami spojí naše študijné oddelenie a bude 

vás informovať o prijatí na štúdium. Študijné oddelenie s 

vami zároveň vyrieši aj všetky potrebné administratívne 

záležitosti, ako sú zmluva štúdiu a úhrada školného.

Vitajte na EIFM! Ak všetky vyššie uvedené kroky prebehli 

správne a všetky potrebné administratívne záležitosti 

sú vybavené, nič vám nebráni v tom, aby ste začali svoje 

štúdium a rozvíjali svoj talent a schopnosti.

ZAČIATOK 
ŠTÚDIA



REFERENCIE
ABSOLVENTOV
„Získaním titulu MBA na EIFM som získal vzdelanie, ktoré 

mi umožňuje uplatniť sa v dnešnom konkurenčnom 

pracovnom prostredí. Okrem získaných celoživotných 

priateľov a mentorov mi tento proces umožnil ukázať 

mladým ľuďom, že existuje aj iná cesta. Jednoducho 

povedané, najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil.“

VLADIMÍR SŮRA
Študent

Postgraduálne štúdium na EIFM ponúka predovšetkým 
individuálny rozvoj vedúcich pracovníkov, ktorý vás pripraví 
na kľúčové situácie v oblasti podnikania a v súčasnej globálnej 
spoločnosti a umožní vám čeliť budúcim výzvam v rýchlo 
sa vyvíjajúcom svete. Tím našich profesorov a lektorov sa 
skladá z veľmi nadšených a takisto uznávaných akademikov a 
odborníkov, ktorí sú odhodlaní odovzdávať svoje vedomosti a 
skúsenosti ďalej. Náš lektorský tím má viac ako 50 profesionálov 
vo svojom odbore a núdza nie je ani o hosťovanie a prednášky 
lektorov zo zahraničných spoločností či univerzít. 
Naším poslaním je rozvíjať globálne premýšľajúcich 
podnikateľských lídrov a inovátorov. Pri našich študentoch 
sa zameriavame na rozvoj ich efektivity, zodpovednosti a 
prehlbovanie ich vedomostí a inšpirujúcich myšlienok v 
dialógu s okolitým svetom.

SKÚSENOSTI 

A TRADICÍA 

„Získanie titulu MBA vám všeobecne otvorí mnoho 

príležitostí do budúcna, ale štúdium MBA na EIFM vás na 

tieto príležitosti pripraví strategicky, finančne aj profesijne. 

V priebehu štúdia máte možnosť sa zoznámiť s mnohými 

zaujímavými profesormi a študentmi, ktorí urobia všetko 

pre to, aby vám pomohli uspieť.“

KRISTÍNA MASARYK
Študent
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