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Všeobecná charakteristika absolventa 

Absolvent bakalárskeho štúdia je spôsobilý plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje 

ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie 

zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako 

aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolvent je schopný 

poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví 

alebo chorobe a prispieť k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu 

a smrti. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach 

ošetrovateľstva. Má dobré praktické skúsenosti z terénnych a laboratórnych cvičení, ktoré 

môže vhodne využiť v praxi. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy 

a výskumu. 

Teoretické poznatky 

- teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu 

- porozumie podstatným faktom, pojmom, princípom a teóriám vzťahujúcim sa 

k ošetrovateľstvu 

- teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu 

- aplikuje poznatky z teórií a modelov  ošetrovateľstva v ošetrovateľskej praxi 

- uplatní vedomosti z oblasti komunikácie, manažmentu, sociálnych a behaviorálnych 

disciplín pri styku s pacientom/klientom 

Praktické zručnosti 

- vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci ambulantnej a ústavnej zdravotnej 

starostlivosti 

- aplikovať ošetrovateľské modely v praxi 

- pracovať so zdravotnou dokumentáciou 

- tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti 



- monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú 

ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci 

s klientom 

- komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, 

skupina, komunita) 

- zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva 

- analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom 

optimalizovať klientov zdravotný stav 

- poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri 

hromadných postihnutiach  a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia 

- využívať počítačové a informačné technológie 

Doplňujúce poznatky a zručnosti 

- spolupracovať a  koordinovať prácu v tíme 

- organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji 

- udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore 

- podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej 

praxi 

- využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní 

nových členov ošetrovateľského tímu 

Uplatnenie 

Absolvent na základe získaných vedomostí vie plánovať, poskytovať a vyhodnocovať 

požadovanú ošetrovateľskú starostlivosť priamo v kontakte so zdravým alebo chorým 

jedincom alebo komunitou.  Dokáže viesť tím, organizovať ošetrovateľskú starostlivosť 

vrátane zdravotnej výchovy pre jednotlivcov a malé skupiny v zdravotníckych zariadeniach 

alebo pre komunity. Vo vzájomnej spolupráci s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi 

v iných zdravotníckych povolaniach v zdravotníctve zabezpečuje maximálnu kvalitu 

ošetrovateľskej starostlivosti v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na 

maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopný kriticky myslieť a pracovať s výsledkami 

hodnoverných výskumov. 

Dokáže riešiť náročné úlohy potrebné na samostatné poskytovanie individualizovanej 

ošetrovateľskej starostlivosti – preventívnej, podpornej, liečebnej, rehabilitačnej či pomocnej 

– jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu. Udržiava 

a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych 

situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť. Monitoruje a uspokojuje potreby 



jednotlivcov, rodiny a komunity súvisiace so zmenou zdravotného stavu a narušeným 

zdravím. Získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržania 

a podpory zdravia, liečby a starostlivosti. Sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti 

vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a komunít.  

Absolvent študijného programu získava spôsobilosť na výkon povolania sestry na klinických 

pracoviskách, v ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti, v štátnej a neštátnej 

sfére, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v oblasti služieb zabezpečujúcich dôstojné 

umieranie a smrť. 


